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§ 96 Dnr KS 2015/252.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 4/2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer rapportera 
gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Även kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut. 

Socialnämnden hade under fjärde kvartalet 2015 ett gynnande beslut som inte 
verkställts inom tre månader. Beslutet avsåg daglig verksamhet enligt LSS. 
Sökande har tackat nej till erbjudandet. 

Samtliga tidigare ej verkställda beslut är nu inrapporterade till IVO som verkställda. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-03-01, § 15, med tjänsteskrivelse.  
 
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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§ 97    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. personalchefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Sommarvikarier 
Svårt att få sommarvikarier i t.ex. vården. 

• Löner 
Det sätts generellt högre löner än i övriga motsvarande kommuner. 
Diskussioner kommer att föras om orsaker och stöd till chefer. 

• Ledarutbildning 
Genomförs i samarbete med Högskolan Väst. Utbildningarna kommer att 
genomföras i september och november 2016 samt januari och mars 2017. 
Utbildningen bör bli årlig återkommande för nya chefer. 

 
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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§ 98    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och socialchefen redovisar aktuella arbetsmarknads- 
politiska frågor: 

• Arbetsplatsambassadörer 
Utbildning av 21 arbetsplatsambassadör har genomförts och de ska ses som  
ett stöd för både chefer och medarbetare när det gäller att verka för en god 
psykosocial arbetsmiljö och utveckla ”Den goda arbetsplatsen”. Vidare ska 
arbetsplatsambassadörerna upprätta bra introduktionsrutiner för nya 
medarbetare och praktikanter och vara ett extra stöd för medarbetare som  
är på väg tillbaka i arbete efter sjukskrivning m.m. 

• Personalförstärkning 
Johanna Topp kommer att gå över från Samordningsförbundet till 
Arbetsmarknadsenheten. Roland Andersson jobbar 50% med integration och 
50% med fiber. Timnit Ghede Kibrom har anställts som integrationshandläggare 
och kommer främst att jobba mot skolan. 

 
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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§ 99 Dnr KS 2015/453.014   
 
Fiberutbyggnad inom Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte använda det av Västra Götalandsregionen 
beviljade stödet för utbyggnad av bredband till telestationerna i Högstorp och 
Forsebol då förutsättningar har förändrats sedan ansökningstillfället. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Melleruds kommuns mål för fast bredband är 

"Minst ett fiberbaserat bredbandsnät ska erbjuda anslutning till samtliga hushåll, 
företag och offentliga verksamheter, både i tätbebyggt och glesbyggt område". 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2015, § 152, att Melleruds kommun 
skulle ansöka hos Västra Götalandsregionen om bidrag till utbyggnad av fiber till 
telestationerna i Högstorp och Forsebol enligt föreliggande förslag. 

Västra Götalandsregionen beslutade den 25 november 2015 att bevilja kommunen 
2 693 078 kronor i stöd för utbyggnad av bredband. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-09-09, § 152. 
• Västra Götalandsregionens beslut 2015-11-25 om beviljat bredbandsstöd. 
• Presentationen Fiber Mellerud. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att inte använda det av 
Västra Götalandsregionen beviljade stödet för utbyggnad av bredband till 
telestationerna i Högstorp och Forsebol då förutsättningar har förändrats  
sedan ansökningstillfället. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Protokollsanteckning 

Daniel Jensen (KD) avstår från att delta i beslutet. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-22 7
  
 
 
 
 
 

§ 100    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Kulturella arrangemang 
Många olika arrangemang på gång under våren vid bl.a. Kulturbruket på Dal. 

• Melleruds Ridklubb 
Årsredovisningen plus minus noll. Ny ridlärare anställd. Satsning tillsammans 
med ridsportsförbundet.  

• Aktuella idrottsframgångar 
Mellerud har gått upp i futsalallsvenskan från och med kommande säsong. 
Badmintonspelaren Malena Norrman tog SM-guld i U17.  

 
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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§ 101 Dnr KS 2016/125.007   
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 
2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att vidta åtgärder utifrån 
revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens 
räkenskaper är rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat.  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Kommunal 
sektor inom PWC granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 

Granskningen har utförts i syfte att pröva om årsbokslutet och årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med gällande lagar och att god redovisningssed har följts. 

Revisorerna har lämnat synpunkter och rekommendationer till kommunstyrelsen  
i föreliggande missiv och rapport. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2015. 
• Ekonomichefens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att  
vidta åtgärder utifrån revisorernas förbättrings- och utvecklingsförslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 102 Dnr KS 2016/131.014   
 
Yttrande över remissen Regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt 
avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - 
samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer enligt föreliggande 
förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2012 fastställde Västra Götalandsregionen fullmäktige det första regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling 2012-
2025, med delmål till 2016.  

Programmet har sedan dess varit styrande för kollektivtrafiknämndens årliga 
uppdrag till Västtrafik. Det har också varit en viktig utgångspunkt i dialogen med 
trafikverket, kring behov av infrastrukturåtgärder. Utvecklingen har gått i rätt 
riktning inom samtliga mål och delmål som då sattes upp, även om alla delmål inte 
har uppnåtts fullt ut. 

Programmet revideras vart fjärde år. Förslag till reviderat trafikförsörjningsprogram 
är uppbyggt kring den strategiska inriktningen som antogs av Beredningen för 
hållbar utveckling den 1 december, efter samråd i kollektivtrafiksråden 2015.  

Utöver samråden med kollektivtrafikråden har dialog skett med stort antal aktörer, 
såsom grannlän, trafikföretagens branschorganisationer, Trafikverket, m fl., samt 
medborgardialog i olika former.  

De fyra delregionala kollektivtrafikråden, DKR, ska avge remissvar som bygger  
på medlemskommunernas synpunkter. Fyrbodal DKR behandlar sitt remissvar  
den 28 april 2016. Melleruds kommun ges möjlighet att svara Fyrbodal senast  
den 1 april 2016. 

Kollektivtrafikråden ska beakta följande frågor i sitt remissvar:  

1. Frågor om förslag till trafikförsörjningsprogram. 
2. Frågor kopplat till samverkansformer inom kollektivtrafiken. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar. 
• Förslag till yttrande. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger 
yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 
med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer 
enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Fyrbodals kommunalförbund 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 103 Dnr KS 2015/647.003 
 
Information om ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Behov finns att genomföra en översyn och revidera ägardirektiven för Melleruds 
Bostäder AB för att bättre anpassa dem till bolagets verksamhet. 

Arbetsutskottet gav den 15 december 2015, § 405, kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på reviderat ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 12 januari 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
• Arbetsutskottets beslut 2015-12-15, § 405. 
• Förslag till reviderade ägardirektiv för Melleruds Bostäder AB. 
 
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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§ 104 Dnr KS 2015/308.056   
 
Inköp av verktyg, snöslungor m.m., slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Melleruds kommun har många olika uppdrag och många maskiner som är tio år  
och äldre. Gatu- och parkenheten ville byta ut och få mer miljövänliga maskiner.  

Projektet beräknades pågå från 1 juni till 31 december 2015. 

Arbetsutskottet gav den 16 juni 2015, § 217, gatuchefen i uppdrag att starta 
projektet Inköp av verktyg, snöslungor m.m. och att lämna en slutredovisning  
när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-06-16, § 217. 
• Slutredovisning av investeringsprojektet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Gatu- och parkchefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 105 Dnr KS 2014/379.011   
 
Framtidens Köpmantorg 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I samband med utvecklingen av ett nytt köpcentrum på Västerråda uppstod tankar 
kring Köpmantorgets utformning och hur det förblir ett levande torg. För att ta reda 
på vad Mellerudsborna själva har för åsikter om torget genomfördes under våren 
2015 medborgardialogen Tyck om torget. 

Målet med Tyck om torget var att lyssna in medborgarnas tankar kring torget.  
I processen ingick också att sammanställa och utvärdera resultatet och slutligen 
återkoppla till alla som deltagit med synpunkter och åsikter.  

En sammanställd utvärdering samt en utställning har funnit på biblioteket i  
Mellerud under sommaren 2015. 

Den 3 juni presenteras resultatet för kommunstyrelsen och den 17 juni för 
kommunfullmäktige. Under hösten kommer politikerna i Melleruds kommun  
att ta beslut om nästa steg. 

Arbetsutskottet gav den 25 augusti 2015, § 259, kommunchefen i uppdrag att  
ta fram ett förslag på ett framtida Köpmantorg med utgångspunkt från det som 
framkommit i medborgardialogen Tyck om Torget. Förslaget ska därefter ställas  
ut för medborgarnas synpunkter. 

Kommunchefen redogör för möten med köpmannaföreningen m.fl. och de 
synpunkter som kommit fram vid dessa. 

Arbetsutskottet beslutar den 26 januari 2016, § 25, att ge kommunchefen  
fortsatt uppdrag i att ta fram ett förslag till ett framtida Köpmantorg.  

Kommunchefen redogör bl.a. för de synpunkter som Köpmannaföreningen framfört. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp 
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr KS 2016/115.311   
 
Medborgarförslag om en rondell (cirkulationsplats) vid 
korsningen Viaduktgatan – Odengatan, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger verksamhetsutvecklaren i uppdrag att utreda medborgar-
förslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger verksamhetsutvecklaren i  
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning  
av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 107 Dnr KS 2016/117.512   
 
Remiss angående Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna yttrande 
över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 
vägarnas trafiksäkerhetsstandard då förslaget inte berör vägar inom kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har den 3 mars 2016 översänt remissen Åtgärder för systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  

I remissen redovisas dels genomförda och planerade investeringar för höjda 
hastighetsgränser i fastställda planer – nationell plan och länsplanerna - för 
innevarande planperiod 2014-2025, dels förslag till hastighetsgräns-förändringar 
utan ombyggnad, omskyltningar, av befintliga vägsträckor. Förslagen har 
effektberäknats översiktligt avseende restid, trafiksäkerhet och koldioxid. 
Effekterna redovisas i remissunderlaget på nationell nivå och på länsnivå.  
Beräkningarna avser år 2025.  

Genomförandet av förslag till justerade hastighetsgränser genom omskyltning av 
befintliga vägsträckor föreslås i huvudsak ske vid tre tillfällen; 2016, 2019 och 
2023. Vissa av de justeringar som föreslås för år 2016 kommer i praktiken att 
genomföras under 2017. Justeringar av hastighetsgränser till följd av investeringar 
sker i samband med öppnandet för trafik (ÖFT) för respektive åtgärd vilket sker 
oberoende av huvudsakliga årtal för föreslagna omskyltningar av befintliga 
vägsträckor. De förslag som remitteras utgörs endast av de justeringar av 
hastighetsgränser som föreslås ske genom omskyltning av befintliga vägsträckor. 
Redovisningen av investeringar för höjda hastighetsgränser ska endast ses som 
information för att ge en helhetsbild av förändrade hastighetsgränser och 
effekterna av dessa. 

Sista dag för remissvar är den 1 juni 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss. 
• Se remissmaterial på Trafikverkets webbplats – 

www.trafikverket.se/hastighetsremiss 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår 
från att lämna yttrande över remissen Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard då förslaget inte berör 
vägar inom kommunen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://www.trafikverket.se/hastighetsremiss
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§ 108 Dnr KS 2016/134.805   
 
Extra föreningsbidrag 2016 till föreningar som arbetar  
med integration 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag  
till riktlinjer för extra föreningsbidrag till föreningar som arbetar  
med integration. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 5 april 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 19, att av det extra 
statsbidraget på 30,7 mnkr som kommunen fått avsätta 500 tkr till extra 
föreningsbidrag under 2016 till föreningar som arbetar med integration. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att ta fram förslag till riktlinjer för extra föreningsbidrag till föreningar som arbetar 
med integration. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 5 april 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr KS 2016/132.805   
 
Ansökan om bidrag till Melleruds Golfklubbs arrende/ 
hyresavgift 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att avslå Melleruds Golfklubbs ansökan om bidrag  
till arrende/hyresavgift.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Golfklubb har den 10 mars 2016 ansökt om bidrag från Melleruds 
kommun på 50 tkr till arrende/hyresavgift. 

Melleruds Golfklubb har ett flerårigt avtal med företaget Tricona som äger 
golfanläggningen: För innevarande år ska klubben erlägga 500 tkr i hyres-
/arrenavgift. Därutöver tillkommer ett skötselavtal på 900 tkr som klubben  
enligt avtal betalar till Västerråda Fastighets AB. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från Melleruds Golfklubb. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att avslå Melleruds Golfklubbs 
ansökan om bidrag till arrende/hyresavgift.  
 
Beslutsgång 

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

Melleruds Golfklubb  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 110 Dnr KS 2016/133.805   
 
Ansökan om bidrag till Melleruds Golfklubbs ungdoms-
verksamhet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge Melleruds Golfklubbs 100 tkr i bidrag för ungdomsverksamheten.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal med Melleruds Golfklubb  
avseende årligt bidrag till klubbens ungdomsverksamhet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds Golfklubb har den 10 mars 2016 ansökt om bidrag från Melleruds 
kommun på 100 tkr till klubbens ungdomsverksamhet. 

För att Melleruds Golfklubb ska kunna bedriva en utvecklande ungdomsverksamhet 
behövs tillgång till en utbildad pro/golfinstruktör som anordnar träningstillfällen 
varje måndag under säsong samt en träningsvecka under sommaren. 

Mycket av den utrustning som klubben hade till övningsverksamhet för ungdomar 
gick förlorad i den storbrand som inträffade i december 2014. 
 
Beslutsunderlag 

• Ansökan från Melleruds Golfklubb. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge Melleruds Golfklubbs 100 tkr i bidrag för ungdomsverksamheten.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal med Melleruds Golfklubb avseende 
årligt bidrag till klubbens ungdomsverksamhet. 

 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 111 Dnr KS 2016/126.109   
 
Prövning av jäv vid revision av kultur- och utbildnings-
nämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte längre föreligger för Stefan Hellman (MP) 
när det gäller  

1. ekonomisk revision av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet från och 
med 2017. 

2. från och med kommunfullmäktiges beslut när det gäller övrig granskning av 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2016, § 102, att utse Stefan 
Hellman (MP) till revisor för kommunens räkenskaper för mandatperioden 2015-
2018 med undantag för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet på grund av 
samboförhållande med nämndens ordförande Sarah Isgren. 

Sarah Isgren (MP) lämnade den 4 november 2015 in sin avsägelse av samtliga 
förtroendeuppdrag och kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2015 att 
befria henne från samtliga uppdrag. 

Stefan Hellman (MP) har den 11 mars 2016 framfört önskemål om att kommun-
fullmäktige prövar om det jäv som hindrar honom från att revidera kultur- och 
utbildningsnämnden fortsatt föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Stefan Hellman. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att jäv inte längre föreligger 
för Stefan Hellman (MP) när det gäller  

1. ekonomisk revision av kultur- och utbildningsnämndens verksamhet från och 
med 2017. 

2. från och med kommunfullmäktiges beslut när det gäller övrig granskning av 
kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.  

 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 112    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Skolan 
Fortsatt ökat antal nya elever. Tallåsen klar för verksamheter i maj 2016.  
Trycket på SFI har minskat. 

• Ensamkommande barn/ungdomar 
Extra platser på Spera har frigjorts för att möta eventuella framtida behov. 

• Individ- och familjeomsorgen 
Kostnaderna och besöken har ökat med 15% jämfört med motsvarande  
period 2015. 

 
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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§ 113    
 
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 2014/289 
2014-06-19 

Motion om avgiftsfri 
sopinlämning på 
Hunnebyn. 

Tony Johansson 
Sarah Isgren 
 (MP) 

Påbörjad. 

KS 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Påbörjad. 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Väntar på svar 
från t.f. personal- 
chefen. 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Ej påbörjad. 

KS 2015/529 
2015-10-15 

Motion om att elever i 
gymnasiet som full-
följer sin gymnasie-
utbildning och har 
godkända betyg i alla 
ämnen får sin dator/ 
platta 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Påbörjad. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2016/11 
2016-01-12 

Motion om att ge 
kommunens arbets-
lösa möjlighet till 
projektarbete för att 
integrera våra 
nyanlända 

Anette Levin 
(L) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2016/14 
2016-01-13 

Motion om webb-
sändningar från 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Daniel Jensen 
(KD) 

Väntar på svar 
från administrative 
chefen. 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om 
arbetskläder till 
anställda inom 
Melleruds kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Ej påbörjad. 

 
 
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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§ 114        
 
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 2014/443 
2014-09-30 

Medborgarförslag om 
att kommunen under-
söker möjligheten och 
behovet av företags-
hotell. 

Anders Ljungqvist, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2015/517 
2015-10-07 

Medborgarförslag om 
göra om Herrgårds-
parken i Håverud till 
en lekpark 

Maria Ihrén, 
Håverud 

Påbörjad. 

KS 2016/40 
2016-01-18 

Medborgarförslag om 
anläggande av 
parkering mellan 
brandstationen och 
Storgatan 

Bertil Landegren, 
Mellerud 

Påbörjad. 

KS 2016/52 
2016-01-27 

Medborgarförslag om 
att kommunen startar 
Returen 

Britt Johansson, 
Mellerud 

Påbörjad. 

KS 2016/72 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
belysning på 
gångbanan mellan 
Torpgatan och 
Havregatan 

Ann-Marie Ericsson, 
Mellerud 

Påbörjad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/73 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
två lyktstolpar/ljus-
punkter på Bergsliden 
i Dals Rostock 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2016/74 
2016-02-10 

Medborgarförslag om 
röjning runt utsikts-
plats i Dals Rostock 

Rune Fredriksson, 
Dals Rostock 

Påbörjad. 

KS 2016/115 
2016-03-02 

Medborgarförslag om 
en rondell (cirkula-
tionsplats) vid kors-
ningen Viaduktgatan - 
Odengatan 

Göran Bohlin, 
Mellerud 

Påbörjad. 

 
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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§ 115         
 
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/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2015/4 

Medborgarförslag om introduktion och 
presentation av nyanställda samt att 
visa uppskattning under 
anställningstiden. 

2015-01-02 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att bifalla 
medborgarförslaget. 

KS 2015/18 

Medborgarförslag om en passage från 
Melleruds Järnvägsstation till 
Österråda/Magasinsgatan. 

2015-01-13 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/111 

Medborgarförslag om att göra i 
ordning stationsområdet i  
Dals Rostock. 

2015-02-26 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat. 

KS 2015/312 

Medborgarförslag om ny 
skateboardramp i Mellerud. 

2015-05-28 Kommunstyrelsen 
beslutade den 2 decem-
ber 2015 att anse med-
borgarförslaget besvarat. 

KS 2015/451 

Medborgarförslag om rivning av 
fastigheter i kvarteret Kronan  
och byggande av parkeringsplatser. 

2015-08-26 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2015/518 

Medborgarförslag om att sätta upp 
trafikspegel i korsningen Storgatan-P 
D Lundgrensgatan i Mellerud 

2015-10-07 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/648 

Medborgarförslag om gatubelysning 
Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå 
Hamn 

2015-12-15 Kommunstyrelsen 
beslutade den 9 mars 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2015/667 

Medborgarförslag om nedläggning av 
kvällsdagis 

2015-12-28 Kultur- och utbildnings-
nämnden beslutade den 
27 januari 2015 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

 
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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§ 116  Dnr KS 2013/519.108        
 
Krav på dröjsmålsränta för förskingrade medel i samband  
med ekonomiskt brott mot kommunen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att söka en förlikning  
med motparten.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun polisanmälde den 22 oktober 2013 en tidigare tjänsteman  
för ekonomiskt brott då det saknades 165 307 kronor i ett EU-projekt från 2011 
som hon ansvarat för.  

Den brottsmisstänkte betalade i slutet av oktober 2013 efter anmodan från 
kommunen tillbaka 50 000 kronor av de förskingrade pengarna. Hon meddelade 
därefter i ett mejl att några ytterligare pengar inte skulle betalas in till kommunen 
i avvaktan på vad den pågående polisutredningen skulle utvisa. 

Då polisutredningen/förundersökningen drog ut på tiden valde kommunen  
den 10 november 2014 att ändå skicka en faktura på resterande belopp plus 
dröjsmålsränta – sammanlagt 159 647 kronor. 

Hon betalade den 27 januari 2015 in 5 306 kronor och den 30 januari 2015 in 
110 000 kronor. Samtidigt bestred hon dröjsmålsräntan med motiveringen att  
hon inte fått någon faktura från kommunen från början. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 februari 2016, § 50, att  
Melleruds kommun skulle kräva ränta på kapitalet och en faktura skickades. 

Den före detta tjänstemannen bestred den 28 februari 2016 fakturan på  
46 779 kronor för dröjsmålsränta med hänvisning att hon begärt ett korrekt 
fakturaunderlag redan i samband med den första inbetalningen men inte erhållit 
något sådant.  

Åklagarmyndigheten i Uddevalla beslutade den 16 oktober 2015 att lägga ner 
förundersökningen. Åklagaren skäl för att lägga ned förundersökningen utan att 
väcka åtal, var inte att det saknas möjlighet att styrka brott. Han bedömer att det 
fanns förmildrande omständigheter och att ett åtal som högst skulle leda till en 
villkorlig dom samt att det fanns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse.  

Melleruds kommun begärde den 9 februari 2016 att åklagarkammaren i Uddevallas 
beslut skulle rivas upp och begärde överprövning. Den 15 mars 2016 beslutade  
vice överåklagaren att dela åklagarens bedömning att det var korrekt att lägga  
ner förundersökningen.  

Kommunen kan inte gå den vanliga inkassogången med inkassokrav och ansökan 
om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten då det strider mot god 
inkassosed. Däremot kan kommunen om den anser sig ha bevis nog i ärendet 
ansöka om stämning hos Tingsrätten. I Tingsrätten står den förlorade parten för 
kostnaderna i målet när fordran är över ett halvt prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp 
2016 är 44 300 kr. 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Förundersökningsprotokoll. 
• Åklagarens och överåklagarens beslut. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S) och Gunnar Karlsson (C): Arbetsutskottet beslutar  
att ge ekonomichefen i uppdrag att söka en förlikning med motparten. 
 
Beslutsgång 

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

Ekonomichefen  
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§ 117    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Sverige tillsammans 15 mars 2016 
Redovisning av frågor som togs upp vid konferensen. 

• Etablering av nya asylboenden 
Kommunens synpunkter har framförts till Länsstyrelsen och landshövdingen 
samt till Migrationsverket Region Väst. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 118    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Fyrbodals kommunalförbund 
Rapport från strategimöte för kommunalförbundets innehåll och finansiering  
17-18 mars 2016. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 119    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker livsmedelsbutiken Orient Köp och 
frisörsalongen New Look i Mellerud för att informera sig om företagens 
verksamheter och framtidsplaner. 
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