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Dnr KS 2016/39.046

Permutation av Skolfonden i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation av Skolfondens
kapitalföreskrift hos Kammarkollegiet, så att hela kapitalet blir utdelningsbart.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen förvaltar några kommunala fonder, varav
Skolfonden är en av dem. Skolfonden är en sammanslagning av 15 fonder och kan
användas till den obligatoriska skolan som bidrag till exkursioner, föreläsningar,
lägerskolor, skolavslutningar, studieresor, teaterverksamhet, vänortsutbyte eller
andra aktiviteter inom skolans ram, vilka inte täcks av utdebiterade medel.
Den årliga utdelningen av Skolfonden är låg och förvaltningen vill med anledning av
detta ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet för permutation av Skolfonden.
Permutation innebär att föreskrifterna för fonden får ändras och förvaltningen kan
då få möjlighet att ge en högre utdelning av fonden varje år.
Vid 2014 års bokslut var summan av stiftelsekapital och skulder 262 094 kronor.
Kultur- och utbildningsnämndens fattade beslut i ärendet 2015-08-26.
Kammarkollegiet kräver dock att kommunens beslut om permutation fattas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2015-08-19.
 Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2015-08-26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om permutation
av Skolfondens kapitalföreskrift hos Kammarkollegiet, så att hela kapitalet blir
utdelningsbart.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 18

Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen, kultur- och utbildningschefen, administrative chefen, ekonomichefen
och kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor:
 Allmänna läget
Minskat antal asylsökande. Samma nivå på kommunplacerade migranter.
Minskat antal barnfamiljer. Arbetsgruppens arbete pågår med att få ut personer
på praktikplatser. Få incidenter på asylboendena som medför polisingripanden.
 Barnomsorg
70 barn i kö till barnomsorg. Utökning av Lunden med två avdelningar som ger
36 platser. Kommer att lösas med moduler. Renovering av Tallåsen samt en 5årsavdelning på Åsens skola kommer att ge ytterligare platser.
 Skolan
De fem förberedelseklasserna ökar och kan medföra behov av moduler.
Kommunen har flest asylelever i hela Fyrbodal. Inga tillbud på skolorna.
 Vuxenutbildning
Tidigare protester mot flytt av vuxenutbildningen till Föreningshuset i Åsensbruk
har förbytts i positiva reaktioner
 Lokaler
LSS kommer att vara kvar i Telaris. SFI-undervisning i gamla brandstationen.
 Ensamkommande barn och ungdomar
Endast tre har kommit sedan årsskiftet. Av de 90 som kommit har 22 PUT.
 Socialtjänsten
Beredskap måste finnas för ökade socialbidragskostnader. Måste hitta personal
som kan handlägga ekonomiskt bidrag. Två omhändertagande av barn på
asylboendena. Kulturskillnader medför ökat arbete för socialsekreterarna.
 Ekonomi
Viktigt att alla förvaltningar har koll på erhållna bidrag och återsökning av
bidrag. Eventuellt kommer en person behöva anställas som tar ett samlat grepp.
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Dnr KS 2016/23.133

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av
boende för asylsökande ensamkommande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Mellerud tecknar överenskommelse med Migrationsverket
om att förbinda sig att med stöd av 2 § lag (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande barn.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har under en följd av år tecknat överenskommelser om
mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Behovet av platser har
ständigt ökat med anledning av situationen i världen. Den senaste
överenskommelsen tecknades i januari 2015 och avsåg 9 platser asyl samt 18
platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd. Flyktingströmmen till bl.a.
Sverige har ökat kraftigt under sommaren och hösten och prognoserna pekar mot
en fortsatt hög nivå även för 2016. För att sprida barnen över landet i en bra
fördelning har man tagit fram fördelningstal. För Melleruds del 2016 är siffran 53.
För 2015 var den 9.
Beslutsunderlag





Migrationsverkets förslag till övergripande överenskommelse.
Migrationsverkets förslag till överenskommelse om asylplatser.
Socialchefens tjänsteskrivelse 2015-12-30.
Socialnämndens beslut 2016-01-19, § 2.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen i Mellerud tecknar överenskommelse
med Migrationsverket om att förbinda sig att med stöd av 2 § lag (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) anordna boende för ensamkommande barn.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 20

Arbetsmarknadspolitiska frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen och socialchefen redovisar aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor:
 Arbetsmarknadsenhetens verksamhet 2015
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ”drog i handbromsen” under 2015
vilket försvårade arbetet för kommunens arbetsmarknadsenhet.
 DUA (Delegationen för Unga i Arbete
Återupptagande av vårt arbete för att implementera Ungdomstorget.
 LÖK (Lokal ÖverensKommelse)
Revidering av överenskommelse pågår och beräknas vara klar under mars
månad 2016.
 OSA (Offentlig Skyddad Anställning)
Nytt arbetssätt sedan hösten 2014 i syfte att vara en rehabiliterande insats.
 FAS 3
Håller på och fasas ut – ersättningsåtgärder kräver extramedel samt en strategi.
Håller på och diskuteras med Arbetsförmedlingen.
 Arbetsförmågebedömning inom LSS
Platser där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan få en persons
arbetsförmåga bedömd.
 Yrkesklivet
Innebär att personen har en anställning samtidigt som andra insatser är
aktuella. Främst handlar det om personer som inte omfattas av OSA men ändå
behöver den stöttningen.
 Samordningsförbundet
 Olika anställningsstöd
Kommunen har cirka 60 personer anställda med olika anställningsstöd fördelat
inom samtliga verksamheter. AME står för uppföljning och samordning samt
verksamhetsstöttning.
 Praktikplatser
 Internt samarbete
IFO
Gymnasiet
LSS
Vuxenutbildningen
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 Plan för arbetsmarknadsenhetens verksamhet 2016
Ungdomstorgsmodellen som utgångspunkt.
Arbetsmarknadsenheten kommer att behöva komplettera med tre tjänst
under 2016.
Önskvärt med en arbetsmarknadspolitisk plan som sträcker sig fram till
och med 2019.
 Extra anslag på 1 mnkr till arbetsmarknadsenheten
Pengarna har delvis använts till handledarutbildning. Fler aktiviteter planeras.
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Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. personalchefen informerar om aktuella personalfrågor:
 Rekryteringar
Säkerhetssamordnare/utredare har rekryterats och kommer att skriva på
anställningsavtal inom kort.
Plan- och byggenhetschef – rekryteringsprocessen har avstannat på grund
av svårigheter att hitta lämpliga kandidater.
Annonsering av personalchefstjänsten inom kort.
 Översyn av LAS-listor
Personalhandläggaren har fått i uppdrag att se över kommunens rutiner.
 Samordning av lokaler
Ombyggnad av lokaler för att förbättra samarbetet inom personalgruppen
på personalenheten.
 Rådahallen
Risk- och sårbarhetsanalys av Rådahallens verksamhet. Diskussioner om
förändrad chefsorganisation pågår. Beräknas träda i kraft den 1 mars 2016.
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Dnr KS 2016/3.047

Särskilt statsbidrag för att täcka ökade kostnader för
mottagande av flyktingar och ensamkommande barn
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2016.
Sammanfattning av ärendet
I regeringens ändringsbudget som antogs den 9 december 2015 beslutades
att extra medel ska gå till kommuner som tagit emot många flyktingar och
ensamkommande barn för att täcka ökade kostnader både 2015 och 2016.
Melleruds kommun kommer att få 30,7 Mnkr i särskilt statsbidrag.
Kommunstyrelsens ordförande redogör för den politiska majoritetens förslag
till användande av det extra statsbidraget i form av investeringar i bostäder/lokaler,
infrastruktur, föreningsstöd och amorteringar.
Arbetsutskottet gav den 12 januari 2016, § 14, kommunchefen i uppdrag att ta
fram en kostnadskalkyl enligt förd diskussion.
Kommunchefen och ekonomichefen lämnar en redovisning av framtagna
kostnadskalkyler.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Dnr KS 2016/51.045

Förlängning av lån till Dalslands Konsthall och museum
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintligt lån på 500 tkr till Dalslands
Konsthall och museum med tre år till och med 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har lånat ut 500 tkr till Dalslands konsthall och museum.
Den 20 november 2011, § 177, beslutade kommunstyrelsen senast om en
förlängning av detta lån.
Ekonomichefen lämnar aktuell rapport för kommunens lån till stiftelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att förlänga befintligt lån på
500 tkr till Dalslands Konsthall och museum med tre år till och med 2018-12-31.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/22.861

Kanalyran 2016
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2016.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar från genomförda möten om Kanalyran
2016 och tar upp följande frågeställningar:
 Vad gäller angående krögarna och Köpmantorget? Ska det som 2014 begränsas
till att de som redan finns där får bygga ut eller ska vi, som 2015, också släppa
in andra? Hur stor avgift tar vi? Föreslår en grundavgift plus ett belopp per
utbyggd kvadratmeter. Kan räkna på lämpligt storlek.
 Hur stort belopp ställer kommunen upp med? För att få till attraktiv underhållning för barn och ungdom behövs ett budgettillskott. Likaså kan vi knappast
räkna med att få dansband för det lilla belopp vi betalat, så även där behövs mer
pengar. Jag tror att det går att höja sponsorernas insats, men då vore det en fin
signal om kommunen gick före och höjde sin insats innan jag börjar besöka de
tänkta sponsorerna.
 Ska MellerudsNavet stå kvar som huvudansvarig? Vi måste skriva ett avtal med
STIM och frågan är vilken organisation som sluter det avtalet, kommunen eller
MellerudsNavet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsutvecklaren
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Dnr KS 2014/379.011

Framtidens Köpmantorg, utredningsuppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen fortsatt uppdrag i att ta fram
ett förslag till ett framtida Köpmantorg. Redovisning ska senast ske vid
arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen fortsatt
uppdrag i att ta fram ett förslag till ett framtida Köpmantorg. Redovisning ska
senast ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Dnr KS 2014/527.805

Melleruds Ridklubb – avslag på ansökan om extra stöd
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avslår Melleruds Ridklubbs
ansökan om extra stöd till verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2014, § 188, att lämna 100 tkr i
bidrag till Melleruds Ridklubb till inköp av hästar. Vidare beslutades att Melleruds
Ridklubb ska lämna en muntlig rapport över klubbens verksamhet samt en skriftlig
ekonomisk rapport till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i kvartalet.
Representant för Melleruds Ridklubb lämnade vid arbetsutskottets sammanträde
den 12 januari 2016 en aktuell redovisning av klubbens ekonomi och arbete med
få verksamheten att fungera på ett tillfredsställande sätt. Vidare framför klubbens
representanter önskemål om olika former av stöd från kommunen.
Melleruds Ridklubb erhåller årligen 450 tkr i hyresbidrag till verksamheten från
Melleruds kommun.
Arbetsutskottet beslutade att ta upp ärendet till ny diskussion vid arbetsutskottets
sammanträde den 26 januari 2016.
Beslutsunderlag
 Information om Melleruds Ridklubbs verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avslår
Melleruds Ridklubbs ansökan om extra stöd till verksamheten.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds Ridklubb
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Dnr KS 2016/35.119

Val av ledamot och ersättare i Svinesundskommittén
2016-2018
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun utser Tommy W Johansson (S)
till ledamot och Eva Pärsson (M) till ersättare i styrelsen för Svinesundskommittén
2016-2018.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september § 151, att Melleruds kommun skulle
ansöka om medlemskap i Svinesundskommittén.
Kommittén har den 11 januari 2016 framfört önskemål om att Melleruds kommun
utser en ledamot och en ersättare till styrelsen för Svinesundskommittén.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Svinesundskommittén.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun utser
Tommy W Johansson (S) till ledamot och Eva Pärsson (M) till ersättare i styrelsen
för Svinesundskommittén 2016-2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Svinesundskommittén
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande
Administrativa enheten – löner
Ansvarig Troman
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§ 28

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar
aktuella frågor:
 Polisanmälan om ekonomiskt brott mot kommunen
Åklagarens beslut om att lägga ner åtal i ärende angående polisanmälan
mot tidigare anställd för ekonomiskt bedrägeri.
 Arrende av mark i Vita Sandar
Kommunchefens förhandling med markägare om kommunens arrendeavtal
för mark (utökning av camping och minigolfbana) i anslutning till Vita Sandars
Camping efter krav på höjd arrendeavgift.
 Tingshuset
Kostnadskalkyl har tagits fram för byte av ventilation, renovering och
teknikutrustning av samtliga rum på plan 1 i byggnaden.
 MellerudsNavet
Frågor inför årsmötet.
 Västerråda köpcenter
Frågor kring byggnation och skyltning.
 Planering av särskilt boende på Ängenäs
Geotekniska undersökningen visar inte på några hinder att bygga på området.
Ytterligare undersökningar kan komma att behövas för vägar och bro.
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Dnr KS 2016/53.024

Prioriteringar i lönerevisionen 2016
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger kommunchefen i uppdrag att
genomföra lönerevisionen enligt föreslagen prioriteringslista.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen presenterar ett förslag på vilka grupper som bör prioriteras i
kommande lönerevision enligt följande:






Lärare (med lärarlegitimation)
Enhetschefer
Förskollärare och fritidspedagoger
Personal inom plan- och byggenheten och inom ekonomienheten
Höja de lägsta löner

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och ger
kommunchefen i uppdrag att genomföra lönerevisionen enligt föreslagen
prioriteringslista.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 30

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen rapporterar
från sammanträden m.m:
 Verksamhetsberättelse för POSOM 2015.
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