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§ 313 Dnr KS 2016/298.011   
 
Svar på remiss om förslag Strategiska vägval för ett gott  
liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger remissvar om förslag 
Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 
utgör ett gemensamt förslag för hur Västra Götaland ska nå målet om en 
fossiloberoende region 2030. Förslaget har arbetats fram i en bred process, och 
aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet  
m.fl. har haft möjlighet att delta och lämna synpunkter under processen. 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för 
samordning arbetet.  

Länsstyrelsen har skickat ut förslaget på remiss och svar ska ha inkommit senast 
den 31 oktober 2016. Samtliga 49 kommuner i regionen samt ett antal övriga 
remissinstanser är tillfrågade att yttra sig. 
 
Beslutsunderlag 

• Remissmissiv, frågor och förslag till strategi. 
• Dalslands miljökontors förslag till synpunkter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger 
remissvar om förslag Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende  
Västra Götaland 2030 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 314 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds Bostäder AB 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Bostäder AB  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Bostäder AB för 2016-07-31 visar på ett positivt 
resultat på 2,151 Mnkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för  
Melleruds Bostäder AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 315 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Melleruds Bostäder AB 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar överskott och kommer att ge ett positivt  
resultat på 3,649 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2016. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 316 Dnr KS 2016/225.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds Industrilokaler AB 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds Industri- 
lokaler AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för Melleruds Industrilokaler AB för 2016-07-31 visar på  
ett negativt resultat på 2 tkr.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds 
Industrilokaler AB och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 317 Dnr KS 2016/456.107 
 
Avveckling av kommunala bolaget AB Melleruds 
Industrilokaler 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. avveckla det kommunala bolaget AB Melleruds Industrilokaler. 

2. i samband med avvecklingen entlediga AB Melleruds Industrilokalers  
ledamöter och suppleanter. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra avvecklingen av  
AB Melleruds Industrilokaler. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har idag två aktiebolag - AB Melleruds Bostäder och  
AB Melleruds Industrilokaler - där kommunen äger samtliga aktier.  

AB Melleruds Industrilokaler har idag ingen verksamhet och bolaget  
föreslås därför avvecklas. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 318 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens verksamheter 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2016 för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
verksamheter föreligger och visar på ett underskott på 132 tkr för 
kommunfullmäktige och ett överskott på 1,174 Mnkr för kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016 KF/KS. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 319 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Kommunstyrelsen – samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 526 tkr jämfört med 
budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2016.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 320 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Kommunstyrelsen – kommunstyrelse-
förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 648 tkr jämfört med 
budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 2/2016.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 321 Dnr KS 2016/398.042   
 
Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för Melleruds kommun  
och överlämnar det till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet för år 2016 för Melleruds kommun visar på ett positivt resultat  
på 43,8 Mnkr vilket är en förbättring med 1,2 Mnkr jämfört med budgeterat 
resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2016-07-31 för Melleruds kommun.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2016 för  
Melleruds kommun och överlämnar det till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 322 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 2/2016 för Melleruds kommun 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och överlämnar den till revisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Andra prognosen för 2016 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på  
40,3 Mnkr vilket är 9,5 Mnkr sämre än budgeterat resultat.  
 
Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 2/prognosbokslut 2015.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och överlämnar 
den till revisorerna. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 323 Dnr KS 2016/439.042   
 
Delårsbokslut januari - augusti 2016 för Samordnings-
förbundet Vänersborg/Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
delårsbokslut för januari-augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 13 september 2016  
beslutat att överlämna delårsbokslut januari-augusti 2016 till huvudmännen. 

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 3,684 Mnkr  
som är en förbättring med 95,6 tkr jämfört med budgeterat resultat. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2016. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud delårsbokslut för januari-augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-27 14
  
 
 
 
 
 

§ 324    
 
Dialogmöte/lunchträff med Svensk Näringsliv 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Svenskt Näringsliv genomför tillsammans med kommunen ett dialogmöte/ 
lunchmöte för att gå igenom årets rankingresultat som kommer att släppas  
den 20 september 2016. Frågor som kommer att diskuteras är 

• Vad har Melleruds kommun för förbättringsområden?  
• Vad kan Melleruds kommun lära sig av andra kommuner?  
• Vad är den viktigaste åtgärden kommunen ska satsa på för att bli bättre? 

Tillgång till kompetens och Service till företagen är två viktiga områden som får 
låga betyg i kommunen. Dessa frågor kommer att belysas extra för att få upp 
frågan på agendan i kommunen.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 325 Dnr KS 2016/425.313   
 
Medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin i  
Gerdsrud, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 22 november 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun sätter 
upp ytterligare en hundlatrin i Gerdserud vid fartbegränsningsstolparna i södra 
infarten till Mellerud. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborga-
rförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 22 november 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 326 Dnr KS 2016/424.293   
 
Medborgarförslag om toaletter i Gerdsrudsparken, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna 
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 22 november 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingvar Lisius, Mellerud föreslår i ett medborgarförslag att Melleruds kommun 
installerar ett par toaletter i Gerdsrudsparken i Mellerud, en bit ifrån själva 
rastplatsen och med röjd väg ända fram. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborga-
rförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 22 november 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 327 Dnr KS 2013/221.847      
 
Förlängning av projekttiden för Affärsutveckling Dalslands 
kanalområdet 

 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna att projekttiden för Affärsutveckling 
Dalslands kanalområde förlängs till den 31 december 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Turist AB anhöll i en skrivelse daterad 23 april 2013 om en 
medfinansiering från Melleruds kommun med 150 tkr kontant samt med 100 tkr 
direktfinansiering (tid) för projektperioden (totalt 3 år). 

Projektet Affärsutveckling Dalslands Kanalområdet omsluter totalt drygt 16 Mnkr 
över tre år med en kontant finansiering om 12,6 mkr och 3,4 Mnkr i direkt-
finansiering. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2013, § 106, att Melleruds kommun 
medfinansierade projektet Affärsutveckling Dalslands kanalområde med 150 tkr 
kontant samt med 100 tkr i direktfinansiering (tid) för projektperioden  
(totalt 3 år).  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2013-06-05, § 106. 
• Begäran om förlängd projekttid. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att godkänna att projekttiden för 
Affärsutveckling Dalslands kanalområde förlängs till den 31 december 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Dalslands Turist AB   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 328 Dnr KS 2016/446.006   
 
Sammanträdesplan för 2017 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, arbetsutskottet och miljö- och hälsorådet  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige 
enligt följande: 

 

25 januari  27 september 

22 februari 25 oktober 

22 mars 22 november 

19 april 20 december 

24 maj  

21 juni  

 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande: 

 

Kommunstyrelsen 

11 januari  16 augusti 

8 februari 13 september 

8 mars 11 oktober 

5 april 8 november 

10 maj 6 december 

7 juni  
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

10 januari  15 augusti 

24 januari 29 augusti 

7 februari 12 september 

21 februari 26 september 

7 mars  10 oktober 

9 mars (ekonomi) 24 oktober 

10 mars (ekonomi) 7 november 

21 mars 21 november 

4 april 5 december 

5 april (ekonomi) 19 december 

18 april  

9 maj  

23 maj  

7 juni  

20 juni  
 

Miljö- och hälsorådet 

20 februari 11 september 

15 maj 11 december 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan för 2017.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2017 för 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2017 för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 329 Dnr KS 2016/311.106   
 
Remissvar på förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal  
samt regional överenskommelse om psykiatri och missbruk 
 
Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger remissvar om förslag till  
nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse om psykiatri  
och missbruk enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 
mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland för 
perioden 2012-2016 är förlängt till och med 31 mars 2017. Just nu pågår en 
översyn av nuvarande avtal där ett avtalsutkast har presenterats i början av juni. 

Avtalet tydliggör hur ansvarsfördelningen ser ut men stryker också under att 
patientnyttan ska vara vägledande. Det innebär att en patient alltid ska få den 
vårdinsats som är nödvändig och aldrig får bli lidande för att parterna inte  
kommer överens. Ett ledord för patienten är kontinuitet. Man ska inte behöva  
byta huvudman vid tillfälliga förändringar i hälsotillståndet. 

Arbetsutskottet gav den 21 juni 2016, § 232, socialnämnden i uppdrag att  
avge synpunkter på utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional 
överenskommelse om psykiatri och missbruk. 
 
Beslutsunderlag  

• Utkast Hälso- och sjukvårdsavtal. 
• Utkast Överenskommelse psykiatri och missbruk. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-21, § 232. 
• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 55 med förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avger remissvar 
om förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal samt regional överenskommelse om 
psykiatri och missbruk enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Västra Götalandsregionen 
Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-27 21
  
 
 
 
 
 

§ 330 Dnr KS 2014/219.805   
 
Bygdepeng till om- och tillbyggnad av OK-stugan i  
Dals Rostock 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bevilja OK Kroppefjäll 90 tkr i bidrag till om- och 
tillbyggnad av OK-stugan i Dals Rostock. Finansiering sker inom avsatta medel för 
bygde- 
pengen 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

OK Kroppefjäll ansökte den 14 maj 2014 om bidrag på 130 tkr från kommunen  
till en om- och tillbyggnad av OK-stugan i Dals Rostock. Klubben planerade för en 
handikappanpassning av stugans samlingslokal och omklädningsrum samt åtgärder 
för en förbättrad energieffektivitet genom bl.a. tilläggsisolering och fönsterbyten. 
Vidare skulle en skidlekplats/teknikbana anläggas. 

Klubben sökte även bidrag till projektet från Allmänna Arvsfonden, SISU och 
Boverket. Bland Boverkets förutsättningar för att lämna bidrag ingick att aktuell 
kommun tar del i finansieringen med minst 30% av bidragsunderlaget. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014, § 96, att bevilja OK Kroppefjäll 90 tkr 
i bidrag till en om- och tillbyggnad av OK-stugan under förutsättning att övriga 
sökta bidrag beviljas.  

Därefter har Allmänna arvsfonden, SISU och Dalslands Sparbank beslutat att lämna 
bidrag. OK Kroppefjäll kommer även bidra med 90 tkr från sparade medel. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsen beslut 2014-06-04, § 96. 
• Rekvisition av bidrag. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att bevilja OK Kroppefjäll 90 tkr i bidrag 
till om- och tillbyggnad av OK-stugan i Dals Rostock. Finansiering sker inom avsatta 
medel för bygdepengen 2016. 
 
Beslutsgång 

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

OK Kroppefjäll 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 331    
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

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

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

Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2015/301 
2015-05-25 

Motion om att utreda 
migrationens 
ekonomiska effekter 
för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord  
(SD) 

Pågår 

KS 2015/372 
2015-06-25 

Motion om att göra 
Mellerud till en 
attraktiv arbetsgivare. 

Pål Magnussen  
(V) 

Pågår 

KS 2015/429 
2015-08-12 

Motion angående 
gratis Wifi i offentliga 
miljöer. 

Gunnar Karlsson 
Jeanette Krafft  
(C) 

Pågår 

KS 2015/513 
2015-10-06 

Motion om att 
Melleruds kommun 
köper in ett turisttåg 

Anette Levin 
(L) 

Pågår 

KS 2016/14 
2016-01-13 

Motion om webb-
sändningar från 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Daniel Jensen 
(KD) 

Behandlas av 
KF 28/9 

KS 2016/20 
2016-01-14 

Motion om 
arbetskläder till 
anställda inom 
Melleruds kommun 

Gert Lund 
(SD) 

Ej påbörjad 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Motion Avsändare Status 

KS 2016/158 
2016-04-05 

Motion om inrättande 
av distansstudiecenter 

Gunnar Karlsson 
(C) 

Behandlas av 
KF 28/9 

KS 2016/174 
2016-04-05 

Motion om att bygga 
det nya äldreboendet 
miljö- och energismart 
och använda trä 

Tony Johansson  
Inger Jochnick (MP) 

Pågår 

KS 2016/273 
2016-06-02 

Motion om framtida 
fördelning av 
kommunala bostäder 

Ulf Rexefjord 
Morgan Mathiasson 
Gert Lund 
(SD) 

Pågår 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 332        
 
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 

Behandlad i 
KSAU 13/9 

KS 2015/517 
2015-10-07 

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

Maria Ihrén, 
Håverud 

Avvaktar dialog 
mellan park-
chefen och  
Maria Ihrén 

KS 2016/264 
2016-05-27 

Medborgarförslag om 
handikappgungor i 
kommunens lekparker 

Frida Karlén, 
Mellerud 

Pågår 

KS 2016/341 
2016-07-06 

Medborgarförslag om 
samlingspunkt med 
aktiviteter för 
pensionärer några 
dagar per vecka med 
ledare 

Ann-Marie 
Johnsson, 
Mellerud 

Pågår 

KS 2016/370 
2016-07-29 

Medborgarförslag om 
hundbadplatser på 
kommunens 
badplatser 

Magnus Törnqvist, 
Mellerud 

Pågår 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr/Inkom Medborgarförslag Avsändare Status 

KS 2016/413 
2016-08-30 

Medborgarförslag om 
fartkamera på 
Österrådagatan i 
Mellerud 

Margareta Bohlin, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

KS 2016/424 
2016-09-06 

Medborgarförslag om 
toaletter i 
Gerdsrudsparken 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

KS 2016/425 
2016-09-06 

Medborgarförslag om 
ytterligare en 
hundlatrin i Gerdsrud 

Ingvar Lisius, 
Mellerud 

Ej påbörjad 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 333    
 
Arbetsmarknadspolitiska frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och socialchefen redovisar aktuella arbetsmarknads- 
politiska frågor: 

• Arbetslöshet 
Ökning av arbetslösheten i kommunen på grund av det ökade antalet  
mottagna flyktingar. Samarbete pågår mellan kommunen, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan m.fl. för att kartlägga, sätta in åtgärder i form av 
utbildning och praktik. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Kommunen måste fundera på hur vi kan utnyttja samordningsförbundets 
verksamhet bättre och få projektverksamhet förlagd till Mellerud. Socialchefen 
och administrative chefen kommer att ta fram ett förslag till projekt till nästa 
redovisning i december 2016. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 334 Dnr KS 2016/448.055   
 
Etablering av akademiskt utbildade nyanlända, 
projektbeskrivning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att starta projekt för att bidra till att korta 
nyanländas väg till självförsörjning. 

2. projektet finansieras genom befintliga medel i tidigare beviljade anslag för 
riktade arbetsmarknadsprojekt. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att korta tiden i etableringsprocessen. Detta kan möjlig-
göras genom ett samarbete som ger tillgång till bemanningsbranschens 
kompetensområde.  

Arbetsmarknadsenheten vill under 6 månader driva ett projekt tillsammans med  
ett annat etableringsprojekt och bemanningsföretaget Proffice, för att korta 
etableringsprocessen för främst akademiskt utbildade nyanlända. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta projekt för att bidra till att korta 
nyanländas väg till självförsörjning. 

2. projektet finansieras genom befintliga medel i tidigare beviljade anslag för 
riktade arbetsmarknadsprojekt. 

 
Beslutsgång 

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 335 Dnr KS 2016/215.130   
 
Projekt Ett Mellerud för alla, redovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har under det senaste året tagit ett stort ansvar gällande 
flyktingmottagandet. Det stora ansvaret att ta emot ett stort antal människor  
under en kort period har medfört en ökad belastning av arbetsmarknadsfrågor  
och inom för- och grundskolan, SFI och socialtjänstens mottagande av 
ensamkommande barn och inom IFO.  

Idag arbetar Kultur- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Arbetsmarknadsenheten utifrån dagssituationen och mycket var för sig. 
Utmaningen är att få all kommunal verksamhet synkroniserad med kommunens 
näringsliv och Arbetsförmedling.  

I en revision, som PWC gjorde på uppdrag av de kommunala revisorerna, av 
arbetsmarknadsenheten har kommunen fått påpekanden om brister avseende 
processer och arbetssätt för hantering av arbetssökande. 

För att skapa förståelse för den nuvarande, samt önskade situationen har en 
SWOT- och en Effektanalys genomförts. Utifrån SWOT- och Effektanalysen har  
ett underlag tagits fram avseende hantering av arbetssökande inom Arbets-
marknadsenheten, intilliggande verksamheter inom kommunen samt skola och 
näringsliv. 

Effektanalysen har pekat ut följande sluteffekter: 

• Ett samhälle för alla. 

• Ett bra liv för Melleruds kommuninvånare. 

• Hållbar utveckling.  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016, § 82, att anslå 450 tkr för att  
anlita ett konsultföretag (IUS Innovation/Prové) som ska leda processerna för att ta 
fram den röda tråden om hur vi arbetar med långtidsarbetslösa och nyanlända 
asylsökande till integrerade Mellerudsbor med arbete och bostad. Finansiering av 
projektet sker inom kommunstyrelsens 3,3 Mnkr.  

Konsulter från IUS Innovation redovisar hur projektet genomförts i form av  
workshops, SWOT-analys, effektkartor, processkartor, ökad samsyn och ökat 
samarbete mellan kommunens förvaltningar och enheter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 336 Dnr KS 2015/181.143    
 

Arbetsplatsambassadörer, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger administrative chefen i uppdrag 
att lämna en ny rapport vid arbetsutskottets sammanträde den 21 mars 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen fick den 24 mars 2015 i uppdrag att ta fram personer från 
kommunens samtliga förvaltningar/enheter som skulle gå igenom en utbildning i  
att ta emot och handleda praktikanter. 

Utbildningen av de 21 arbetsplatsambassadörerna 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.  

Administrative chefen lämnar en aktuell rapport om kommunens arbetsplats-
ambassadörer och den enkät som kommer att skickas ut inom kort till chefer m.fl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger administrative 
chefen i uppdrag att lämna en ny rapport vid arbetsutskottets sammanträd den  
21 mars 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 337 Dnr KS 2016/436.215   
 
Överklagan av Länsstyrelsens beslut om nya strand-
skyddsgränser i Västra Götalands län 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun överklagar Länsstyrelsens beslut 
den 9 september 2016 (511-7311-2016) Förordnande om utvidgat strandskydd  
i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Regeringen upphävde den 11 februari 2016 Länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd i Melleruds kommun. Anledningen var att Länsstyrelsen brustit i 
kungörelsen av beslutet, d.v.s. upphävandebeslutet tog inte ställning i sakfrågan 
om utvidgning av strandskyddsområden. 

Länsstyrelsen har nu fattat ett nytt beslut om utvidgat strandskydd i Melleruds 
kommun. Beslutet gäller från 2016-09-09. 

Det nya beslutet om utvidgning av strandskyddsområden i Melleruds kommun är i 
stort sett identiskt till det tidigare beslutet om utvidgning av strandskyddsområden, 
d.v.s. 300 m utmed Vänern och 200 m utmed Dalslands kanals sjösystem. På några 
få platser har Länsstyrelsen i det nya förslaget anpassat (minskat) strandskydds-
området till avskiljande vägar och befintlig bebyggelse. 

Melleruds kommun har tidigare överklagat det nu upphävda beslutet om utvidgning 
av strandskyddsområden i kommunen. Då det nya beslutet i stort sett är identiskt 
med det förra, står Melleruds kommun fast vid de synpunkter som framfördes i 
överklagandet, vilka kan sammanfattas i tre punkter: 

• Bristfällig samverkan mellan Länsstyrelsen och Melleruds kommun. 
• Bristfällig anpassning till värdebeskrivningarna. 
• Bristfällig anpassning till befintlig bebyggelse och avskiljande vägar. 
 
Beslutsunderlag 

• Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Melleruds kommun med kartor. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag till överklagan och 

kartor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun överklagar 
Länsstyrelsens beslut den 9 september 2016 (511-7311-2016) Förordnande om 
utvidgat strandskydd i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Länsstyrelsen Västra Götaland  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-27 31
  
 
 
 
 
 

§ 338 Dnr KS 2015/376.288   
 
Översyn och upprustning av Tingshusets lokaler, rapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger fastighetschefen i uppdrag  
att ta fram en ny kostnadskalkyl för upprustningen av Tingshuset. Redovisning ska 
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

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

Fastighetschefen redogör för det pågående upprustningsarbetet och de behov  
av åtgärder som uppstått för att återskapa rummen i originalskick, byta ut  
elskåp och elledningar, belysning, ventilation och larm m.m. Dessa åtgärder  
medför ökade kostnader och ytterligare beslut om omdisponering/utökning av 
investeringsbudgeten för 2016. 
 
Beslutet skickas till 

Fastighetschefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 339         
 
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 2016/40 

Medborgarförslag om 
anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan 

2016-01-18 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/52 

Medborgarförslag om att 
kommunen startar Returen 

2016-01-27 Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 sep- 
tember 2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

KS 2016/72 

Medborgarförslag om belysning 
på gångbanan mellan Torpgatan 
och Havregatan 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat. 

KS 2016/73 

Medborgarförslag om två 
lyktstolpar/ljuspunkter på 
Bergsliden i Dals Rostock 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

KS 2016/74 

Medborgarförslag om röjning 
runt utsiktsplats i Dals Rostock 

2016-02-10 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Medborgarförslag/ingiven av Inkom Beslut 

KS 2016/115 

Medborgarförslag om en rondell 
(cirkulationsplats) vid 
korsningen Viaduktgatan - 
Odengatan 

2016-03-02 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att anse 
medborgarförslaget 
besvarat och ta upp 
frågan med 
Trafikverket 

KS 2016/181 

Medborgarförslag om en 
skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk 

2016-04-15 Kommunstyrelsen 
beslutade den 8 juni 
2016 att avslå 
medborgarförslaget. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 340    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Asylboendena 
Ytterligare asylsökanden har flyttats till boenden i andra kommuner.  
Cirka 70 personer kvar på Kroppefjälls asylboende. 

• Statliga bidrag 
Oklart hur framtida statliga bidrag slår mot kommunens ekonomi.  
Viktigt att anpassa verksamheten till de bidrag som kommunen får.  

• HVB-hem för ensamkommande 
Planer finns på att stänga Spera och flytta de kvarvarande barnen/ungdomarna  
till Blåklinten och egna lägenheter. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 341  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Rekrytering av ny socialchef 
Kommunen kommer att utannonsera tjänsten som socialchef då nuvarande 
har aviserat att han vill sluta i februari 2017. Träff 28/9 med arbetsutskottets 
och socialnämndens presidier och kommunchefen om annonsens utformning. 

• Extra statsbidrag för 2017 
Frågor kring hur det eventuella extra statsbidraget för 2017 ska fördelas. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 342    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från  
sammanträden m.m: 

• Landshövdingens kommunbesök 
Landshövdingen besökte kommunen och JOAB samt Kroppefjälls IF den  
21 september 2016. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 343 Dnr KS 2016/225.042   
 
Genomlysning av socialnämndens verksamheter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 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. 
 
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. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 7 juni 2016. 

Socialchefen och socialnämndens ordförande redogjorde den 7 juni 2016 för  
förslag till organisationsförändringar för att komma tillrätta med arbetsmiljö-
problemen och effektivisera verksamheten m.m. 

Socialchefen informerade om att Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta har 
tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad under-
sköterskesatsning och insatser för fler heltider. Avtalet gäller från och med den  
1 maj 2016. 

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.  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 153. 
• Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 46 och socialchefens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 213. 
• Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 58. 
• Socialnämndens beslut 2016-09-21, § 73. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger 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. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Socialchefen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


