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§ 438 Dnr KS 2015/568.003   
 
Revidering av Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ställa ut föreliggande förslag på ändringar i naturvårdsprogrammet, med ändrad 
text i huvudprogrammet, bilaga 1-4 samt kartbilaga, på kommunens hemsida till 
och med den 14 februari 2017.  

2. skicka förslaget till kommunala nämnder, berörda statliga myndigheter och 
berörda ideella föreningar.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsprogram för Melleruds kommun, som antogs av Kommunfullmäktige 
2009-12-16, har under 2016 reviderats genom en arbetsgrupp från Melleruds 
kommun samt Dalslands miljökontor. Bilagorna 1-4 (inklusive Åtgärdsplan) samt 
kartbilagan är helt nya och ersätter bilagorna från 2009.  

Huvudprogrammet har ändrats beträffande kommunens naturvårdsmål och  
hur naturvården organiseras inom kommunen/miljökontoret samt i några  
andra stycken. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-11-03, § 332. 
• Förslag till reviderat Naturvårdsprogram för Melleruds kommun med bilagor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

1. ställa ut föreliggande förslag på ändringar i naturvårdsprogrammet, med ändrad 
text i huvudprogrammet, bilaga 1-4 samt kartbilaga, på kommunens hemsida till 
och med den 14 februari 2017.  

2. skicka förslaget till kommunala nämnder, berörda statliga myndigheter och 
berörda ideella föreningar.  

 
Beslutsgång 

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

Miljöstrategen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 439 Dnr KS 2016/552.003   
 
Finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, 
revidering 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 17 november 
2016, § 48, tagit beslut om att fastställa reviderad finanspolicy för förbundet.  
Finanspolicyn har lämnats över till medlemskommunerna för antagande av 
respektive kommunfullmäktige. 

Förändringarna består i huvudsak av en anpassning av namn till nuvarande 
bemanning och organisation, samt en anpassning till dagens språkbruk. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderad finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad 
finanspolicy för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 440 Dnr KS 2016/564.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av målstyrningen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att 
bereda revisorernas synpunkter och rekommendationer. Redovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PWC 
granskat kommunens målstyrning. 

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 25 november 2016 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommen-
dationer. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att det 
skapas förutsättningar för att arbetet med god ekonomisk hushållning sker på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visar att det pågår ett arbete med att utveckla målstyrningen i 
kommunen, vilket i sig är positivt. Den nya styrmodellen är dock ännu inte  
beslutad av kommunfullmäktige, vilket revisorerna bedömer ger upphov till att 
arbetet med styrmodellen inte når önskade resultat avseende bland annat styrning 
och uppföljning. Hur väl målstyrningen fungerar varierar mellan nämnderna och 
med hänsyn taget till att målstyrningen är under utveckling bedömer revisorerna 
att det finns tydliga utvecklingsbehov. Detta medför att deras sammanfattade 
bedömning och deras svar på revisionsfrågan är att kommunen idag bara delvis  
har en ändamålsenlig målstyrning. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 15 februari 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Revisionsrapporten Granskning av målstyrningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen och 
ekonomichefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och rekommen-
dationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 24 januari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 

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

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger kommunchefen och 
ekonomichefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2016, § 205, att ge kommunchefen i uppdrag 
att ta fram förslag på en långsiktig lösning på Dalslands konstmuseums ekonomiska 
situation.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 
kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 442 Dnr KS 2016/470.046   
 
Avsägelse av administration för Ture och Alida Jarls 
minnesfond 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun inte tar tillbaka ansvaret för förvaltningen av Ture och  
Alida Jarls minnesfond. 

2. ge ekonomienheten på kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att hjälpa 
Skålleruds Röda Korskrets med ansökan hos Länsstyrelsen i Västra Götaland  
om att utse ny förvaltare för Ture och Alida Jarls minnesfond. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I gemensamt testamente 1988-09-27 förordnade makarna Jarl att deras 
kvarlåtenskap skulle förvandlas till pengar, ”som sätts in på bankbok i Nordals  
Härads Sparbank att bilda en fond benämnd Ture och Alida Jarls Minnesfond för 
inneboendes i Skållerudshemmets gemensamma trevnad”.  

I skrivelse den 16 oktober 2006 till Skålleruds Röda Korskrets, tillfrågades 
föreningen om eventuellt intresse för att förvalta minnesfonden i enlighet med 
testamentets föreskrifter. Enligt protokoll från extra styrelsemöte den 31 oktober 
2006 beslutade föreningen att ta på sig denna uppgift.   

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2006, § 165, att överlämna 
förvaltningen av Ture och Alida Jarls minnesfond till Skålleruds Röda Korskrets  
och förordnade att förvaltningen ska ske i enlighet med makarnas gemensamt 
uttryckta vilja enligt testamente 1988-09-27. 

Skålleruds Röda Korskrets önskar i en skrivelse den 1 oktober 2016 att avsäga sig 
administrationen för minnesfonden. Skälet är att administrationen av fonden blir  
för omfattande på grund av kravet på att en revisor ska utses som ska granska 
hanteringen av fonden. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från Skålleruds Röda Korskrets 2016-03-16 med kommentar. 
• Skålleruds Röda Korskrets skrivelse 2016-10-01. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

3. Melleruds kommun inte tar tillbaka ansvaret för förvaltningen av Ture och  
Alida Jarls minnesfond. 

4. ge ekonomenheten på kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att hjälpa 
Skålleruds Röda Korskrets med ansökan hos Länsstyrelsen i Västra Götaland om 
att utse ny förvaltare för Ture och Alida Jarls minnesfond. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Skålleruds Röda Korskrets 
Ekonomichefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 443 Dnr KS 2016/469.042   
 
Omfördelning investeringsbudget 2016 mellan olika projekt 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel från projekt Västerråda 
till tidigare beslutat projekt Laddstolpar i Mellerud för elbilar enligt föreliggande 
förslag inom befintlig investeringsbudget 2016: 
 

Total investeringskostnad Projekt 2016 Summa 

Västerråda  1 105 355 1 105 355 

   1 105 355 1 105 355 

Beslutade projekt    0 
Laddstolpar i Mellerud för elbilar 8312-13 66 000 66 000 
       

Kvarstår Västerråda  1 039 355 1 039 355 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat förslag på omfördelning av 
investeringsmedel från projekt Västerråda till projekt Laddstolpar i Mellerud för 
elbilar. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel 
från projekt Västerråda till tidigare beslutat projekt Laddstolpar i Mellerud för elbilar 
enligt föreliggande förslag inom befintlig investeringsbudget 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 444 Dnr KS 2013/490.050      
 
Slutredovisning av projekt Avloppsledning till Gärdsrud 1:96 
(Gården) 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

På boendet ”Gården” som drivs av kommunen finns ett akut behov att lösa 
avloppsfrågan.  Det finns planer på att bygga ut VA-nätet mot Kambol.  
Lämpligen justeras taxan först för att motsvara kommunens kostnader och  
beslut tas om att göra området till ett VA-verksamhetsområde.  Eftersom  
behovet på ”Gården” är akut föreslås att ledning till Gården byggs och att  
andra fastigheter längs ledningsdragningen ansluts efter att beslut om taxa  
och VA-område tagits. 

Arbetsutskottet gav den 8 oktober 2013, § 335, VA-chefen i uppdrag att  
starta projektet.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällbyggnadsförvaltningens 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 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 445 Dnr KS 2016/540.057 
 
Köp av skolmodul för klassrum vid Nordalsskolan  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun köper skolmodul för att klara Nordalsskolans ökade 
lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra köpet.   

3. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2017  
med 2 Mnkr.  

 
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 Fagerlidsskolans elever alltid börjat på Nordalsskolan från och med  
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 av 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 köper skolmodul för att klara Nordalsskolans ökade 
lokalbehov. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra köpet.   

3. finansiering sker genom en omfördelning av investeringsbudget för 2017  
med 2 Mnkr.  

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 446 Dnr KS 2016/444.710   
 
Svar på motion om ändring av kommunens regelverk för rätt 
till barnomsorg 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om ändring av kommunens regelverk för rätt  
till barnomsorg som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 1 september 2016 att Melleruds 
kommun ändrar reglerna för rätt till barnomsorg med följande tillägg: 

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna har barnet 
rätt att vistas inom barnomsorgen utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg 
där barnet för tillfället vistas. 

Bakgrunden är att med dagens regler har inte ett barn rätt till barnomsorg om 
någon av föräldrarna är ledig. 

Sedan rubricerad motion inkommit har Kultur- och utbildningsnämnden beslutat om 
ett förtydligande av reglerna för vistelsetider i kommunens förskolor, pedagogisk 
omsorg och fritidshem. Förtydligandet ligger i linje med motionen och innebär att 
det är möjligt att vid specifika fall lyfta en diskussion om semester med 
förskolechefen, jämfört med tidigare där detta inte varit möjligt. Förslaget är därför 
att anse motion om ändring av kommunens regelverk för rätt till barnomsorg som 
besvarad. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Information till föräldrar om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i 

Melleruds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-09-26, § 80. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige anser motion om ändring av 
kommunens regelverk för rätt till barnomsorg som besvarad. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 447    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnaren informerar om aktuella säkerhetsfrågor: 

• 72 timmar 
Information om broschyren Så här klarar du dig i tre dygn. 

• Risk- och sårbarhetsövning 
Säkerhetssamordnaren informerar om övning som genomförs den 26 april 2017. 

• Projekt om hot och våld 
Ansökan om deltagande i SKL-projekt om systematiskt arbete mot hot och  
våld mot förtroendevalda. 

• Besöksrutin i kommunkontoret 
Ny besöksrutin införs från och med 1 januari 2017 för att öka service och 
trygghet.  

 
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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§ 448  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:  

• Rekrytering av ny socialchef 
Sex kandidater intervjuades den 29 november 2016. En av dessa har därefter 
testats och resultatet är positivt. Diskussioner har förts och besked kommer i 
nästa vecka. 

• Markförsäljning i Sundserud 
Kommunchefen redovisar från förhandlingar med intressent som önskar köpa 
cirka 26 000 kvm kommunal mark i Sundserud för att bygga bostäder. 

• Ansökan om integrationsbidrag 
En nybildad afgansk förening i kommunen har ansökt om integrationsbidrag  
till en nyårsfest. Kommunchefen får i uppdrag att beslut om bidrag på 5 000 
kronor. 

 
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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§ 449 Dnr KS 2016/568.014   
 
Västtrafiks kommundialog 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att fortsätta 
beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 20 december 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västtrafik har skickat ut ett antal frågor till kommunerna i Fyrbodal som en del  
av ett fördjupat dialogmöte för att diskutera kollektivtrafikens utveckling för de 
närmaste åren, med fokus på 2018-2019. 

Inbjudan till dialogmötet skickas ut till de tjänstemän och politiker som är 
kollektivtrafikansvariga i respektive kommun, men även ytterligare tjänstemän  
och politiker, som är engagerade i kollektivtrafik och/eller samhällsutvecklings-
frågor. 

Dalslandspendelns medlemmar har bidragit till dessa inspel och förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge verksamhetsutvecklaren  
i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbets-
utskottets sammanträde den 20 december 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Verksamhetsutvecklaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 450    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Ansvar för näringslivsfrågor 
Kommunchefen och verksamhetsutvecklaren delar på ansvaret för 
näringslivsfrågorna fram till utannonserad tjänst tillsatts. 

• Rekrytering av marknads- och näringslivsansvarig 
Nitton sökande till tjänsten som marknads- och näringslivsansvarig.  
Kallelse till intervjuer kommer att gå ut inom kort. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 451    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Örs Cementgjuteri för att informera sig 
om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 452  
 
Studiebesök på Tingshuset 
 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottets ledamöter besöker den pågående renoveringen av Tingshuset. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


