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§ 153    
 
Krisberedskapsutbildning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetssamordnare lämnar information för krisledningsnämndens ledamöter och 
ersättare inför RIS-övningen den 26 april 2017 samt förslag till ny krisplan och 
reglemente för krisledningsnämnden. 
 
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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§ 154 Dnr KS 2017/195.042   
 
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud -  
årsredovisning för 2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2016. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, 
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2016. 

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning   
och revisionsberättelse för år 2016. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2017-03-29, § 25.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning  
för år 2016. 

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 155 Dnr KS 2016/170.104 
   
Redovisning av partistöd 2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av partistöd 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast  
den 31 mars. 

Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2016 från 
samtliga partier, förutom Miljöpartiet.  
 
Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (V) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisning av  
partistöd 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 156 Dnr KS 2017/193.104   
 
Utbetalning av partistöd 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning för 2017: 

• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)  13 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen  
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år. 
 

Beslutsunderlag 

• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod  
2014-2018 

• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (M) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2016 (V)  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande 
utbetalning för 2017: 

• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Kristdemokraterna i Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Vänsterpartiet i Mellerud (V)  13 000 kr 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 157    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Rekryteringar 
HR-chefen redogör för pågående rekryteringar inom de olika förvaltningarna. 
I vissa fall har intervjuer genomförts och anställningsbeslut kommer att tas inom 
kort. 

• Medarbetarenkät 
Planerad enkätsläpp 24 april. Sista dag att besvara enkäten är 12 maj.  
Möjlighet att besvara via papper eller lösenord/länk. Utfallet fördelas på 
kommunövergripande, förvaltnings-, sektors- och arbetsplatsnivå om det finns 
mer än sex anställda. 

• Nuläge löneöversyn 
LF, LR, Vårdförbundet och arbetsterapeuterna är i huvudsak klara. Kommunal, 
Vision, Ledarna och SSR inte klara. De mindre förbunden är inte klara ännu men 
förhoppning finns att de ska vara klara till majlöneutbetalningen. 

 
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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§ 158 Dnr KS 2016/589.861   
 
Kanalyran 2017 och 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en aktuell rapport om planeringen inför  
årets Kanalyra och för en kort diskussion om nästa års evenemang.  
 
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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 10
  
 
 
 
 
 

§ 159    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Vänersborgsmässan 2017 
Kommunen kommer att delta vid årets Vänersborgsmässa och dela ut  
Det händer i Mellerud maj-augusti 2017 och information om att jobba i  
Mellerud och aktuella lediga jobb. 

• Musik i Dalsland Center 
Kultur- och fritidsutvecklaren redovisar programmet för sommaren 2017. 

 
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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§ 160  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Sunnanå golfbana 
Kommunchefen redogör för pågående förhandlingar kring Sunnanå golfbana. 

 
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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§ 161    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Fördelning av bidragspengar 
Kommunchefen redovisar fördelning av medel till kultur- och utbildnings-
förvaltningen, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen 

• Rekrytering 
En ny integrationskoordinator kommer att rekryteras då nuvarande går ner i 
arbetstid på grund av pensionering. 

• Projekt Etablering av akademiskt utbildade nyanlända 
Projektet fick inte det resultat som förväntades då utbildningsnivån bland de 
nyanlända inte var på den nivån som förväntats. Förlängning av projektet till  
31 maj 2017 för att få en slutrapport. 

• Extratjänster 
I pågående integrationsprojekt ingår extratjänster. Dialog pågår med vård och 
omsorg.  

 
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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§ 162 Dnr KS 2017/168.106   
 
Erbjudande om delägarskap i Inera 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling  
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla  
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av  
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård  
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade 
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) 
och Journal via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess 
beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har 
sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa 
fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – 
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också  
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat 
ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan 
mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 14
  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

• Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse med bilagor. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling  
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 

2. godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 163    
 
Information om Vindpark Ränsliden 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid Ränsliden i Dalskog kommer Scanergy att bygga sju vindkraftverk med 
totalhöjd på 200 meter. Planen är att byggnationen ska påbörjas under 
sensommaren 2017 och att vindparken ska kunna tas i kommersiell drift i  
början av september 2018. 

De sju vindkraftverken kommer att levereras av Siemens AB. Den installerade 
effekten uppgår till totalt 24 MW, vilket fördelas på 3,3 till 3,6 MW per verk och 
beräknas producera cirka 85 miljoner kWh per år. Detta motsvarar hushållsel till 
cirka 17 000 hushåll.  

Tormod Nyberg från Proxima Scandinavia AS lämnar en aktuell information  
om projektet.  
 
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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§ 164 Dnr KS 2017/185.512   
 
Remissvar angående förslag till föreskrifter om hastighets-
begränsning på väg E45 i Västra Götalands län  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun vill att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs på 
sträcka 5 (170 meter söder om väg 2064 Liden–-väg 2221 Solberg) så att det 
medför en hastighetsbegränsning till 100 km/h istället för föreslagna 80 km/h.  

2. Melleruds kommun i övrigt inget har att erinra mot förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har översänt en remiss gäller förslag till nya hastighetsföreskrifter för 
väg E45, Västra Götalands län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter 
(TRVTFS 2012:70) om hastighetsbegränsning på väg E45 i Västra Götalands län. 
Remissen omfattar konsekvensutredning samt förslag till föreskrifter. 

Trafikverkets ambition för anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas 
säkerhetsstandard innebär att: 

• vägar med mötande trafik med måttlig och betydande1 trafik ska ha  
högst 80 km/tim. 

• åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs utmed det utpekade  
funktionellt prioriterade vägnätet. 

• hastighetsförändringen inte leder till överskridande av miljökvalitetsnormen  
för luftkvalitet. 

• riktvärden för buller inte bör överskridas. 
• anpassningen är motiverad med hänsyn till den transportpolitiska 

måluppfyllelsen. 

Eventuella synpunkter från Melleruds kommun ska ha kommit in till Trafikverket 
senast den 15 maj 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar från Trafikverket. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

1. Melleruds kommun vill att åtgärder för höjda hastighetsgränser genomförs på 
sträcka 5 (170 meter söder om väg 2064 Liden–-väg 2221 Solberg) så att det 
medför en hastighetsbegränsning till 100 km/h istället för föreslagna 80 km/h.  

2. Melleruds kommun i övrigt inget har att erinra mot förslaget. 
 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-18 17
  
 
 
 
 
 

§ 165 Dnr KS 2017/198.003   
 

Struktur för kommunal författningssamling 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad struktur för den kommunala 
författningssamlingen och definitionerna för styrdokumenten enligt föreliggande 
förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun samlar styrdokument, som exempelvis reglementen, policys, 
planer, föreskrifter och riktlinjer, i en kommunal författningssamling. Denna 
publiceras på kommunens hemsida. Författningssamlingen har emellertid inte  
setts över på länge vad gäller struktur och innehåll.  

Kommunstyrelsen antog den 5 november 2014, § 171, en ny struktur för den 
kommunala författningssamlingen och definitionerna för styrdokumenten. 

Behov föreligger att revidera dokumentet när det gäller beslutsnivån på olika  
typer av föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande struktur för kommunal författningssamling samt definitioner  
för styrdokumenten. 

• Förslag till ny struktur för kommunal författningssamling 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad struktur för 
den kommunala författningssamlingen och definitionerna för styrdokumenten enligt 
föreliggande förslag.  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 166 Dnr KS 2015/356.824   
 
Ansökan om bidrag till reparation av Västerråda f.d. skola 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja Dals Motorklubb 75 tkr i bidrag till byggnadsmaterial för fortsatt 
reparation av Västerråda f.d. skola.  

2. finansiering sker inom avsatta medel för bygdepengen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Västerråda f d skola ägs av Melleruds kommun, men disponeras sedan många år av 
Dals Motorklubb. Under åren har kommunen bl.a. bedrivit ungdomsgård i 
fastigheten. På senare tid har motorklubben Big Lake Cruisers och dansklubben  
We on line kommit med som brukare. Nu står även motorklubben Veteran Classic 
Dalsland på tur att ansluta sig.  

Med Big Lake Cruisers som initiativtagare har redan stora reparationer gjorts med 
egna arbetsinsatser och ofta med skänkt material. Dals Motorklubb har den 11 juni 
2015 lämnat in en ansökan om bidrag från kommunen till byggnadsmaterial för att 
byta ytterpanelen på fastigheten. 

Arbetsutskottet beslutade den 16 juni 2015, § 222, att Melleruds kommun bevilja 
Dals MK 100 tkr i bidrag till byggnadsmaterial för reparation av Västerråda f.d. 
skola. Finansiering har skett inom avsatta medel för bygdepengen. 

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2016, § 197, att bevilja Dals MK 110 tkr i 
bidrag till byggnadsmaterial för reparation av Västerråda f.d. skola. Finansiering har 
skett inom avsatta medel för bygdepengen. 

Dals MK har återigen kontaktat kommunen för att ansöka om ytterligare 75 tkr för 
att kunna fortsätta renoveringen av klubblokalen i Västerråda f.d. skola. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja Dals Motorklubb 75 tkr i bidrag till byggnadsmaterial för fortsatt 
reparation av Västerråda f.d. skola.  

2. finansiering sker inom avsatta medel för bygdepengen. 
 
Beslutsgång 

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

Dals MK 
Kommunchefen 
Verksamhetsutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


