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§ 31 Dnr KS 2016/22.861   
 
Kanalyran 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna information och ger kultur- och 
fritidsutvecklaren i uppdrag att arbeta vidare med arrangemanget enligt förd 
diskussion. 
 
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 under-
hållning 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 beslutar att godkänna information och 
ger kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att arbeta vidare med arrangemanget 
enligt förd diskussion. 
 
Beslutsgång  

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

Kultur- och fritidsutvecklaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32 Dnr KS 2016/3.047 
   
Extra statsbidrag 2016 med anledning av kommunens 
flyktingmottagande 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fördela statsbidraget på 30,7 mnkr enligt följande: 

1. 20,13 mnkr  Ny- och ombyggnationer 
2. 700 tkr  Belysning av gång- och cykelväg runt golfbanan 
3. 500 tkr Föreningsbidrag för föreningar som arbetar med integration 
4. 800 tkr Framtagning av detaljplaner 
5. 8,57 mnkr Förstärkning av etableringsbidraget 
 
Sammanfattning av ärendet 

För att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och 
minska trycket på den kommunala ekonomin har regeringen den 9 december 2015 
beslutat om ett tillfälligt stöd om sammanlagt 9,8 mdkr kronor till kommuner och 
landsting/regioner.  

Stödet fördelas med 8,33 mdkr till kommunerna och 1,47 mdkr till landstingen/ 
regionerna. Fördelningen är baserad på utfallet av statsbidrag till kommer 
respektive landsting/regioner för mottagande av asylsökande och nyanlända.  

Det tillfälliga stödet utbetalades som ett generellt statsbidrag i slutet av 2015, men 
ska täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Melleruds kommuns andel är 
30,7 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-02. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fördela statsbidraget på 
30,7 mnkr enligt följande: 

1. 20,13 mnkr  Ny- och ombyggnationer 
2. 700 tkr  Belysning av gång- och cykelväg runt golfbanan 
3. 500 tkr Föreningsbidrag för föreningar som arbetar med integration 
4. 800 tkr Framtagning av detaljplaner 
5. 8,57 mnkr Förstärkning av etableringsbidraget 

 
Beslutsgång  

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Andreas Jonsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Dnr KS 2015/376.288   
 
Översyn och upprustning av Tingshusets lokaler – 
presentation av ekonomisk kalkyl 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en de olika delarna i  
upprustning av Tingshusets lokaler. 

2. omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 
 
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. 

Arbetsutskottet gav den 11 augusti 2015, 242, kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en översyn och ge förslag på upprustning av Tingshusets lokaler.  

Arbetsutskottet gav den 15 december 2015, § 394, kommunchefen i uppdrag att ta 
fram en reviderad ekonomisk kalkyl för en översyn och upprustning av Tingshusets 
lokaler med planerad projektstart under 2016. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 

Samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen presenterar kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att upphandla en de olika delarna i  
upprustning av Tingshusets lokaler. 

2. omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 mnkr. 
 

Beslutsgång  

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Andreas Jonsson 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Dnr KS 2015/608.286   
 
Byggnation av särskilt boende i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram  
en ny detaljplan för Ängenäs i Mellerud, kvarteren Jupiter och Mars, för att 
möjliggöra byggande av ett särskilt boende i området. Planen ska vara antagen 
senast den 31 december 2016.  
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det finns två särskilda boende, Bergs och Kroppefjäll, som inte håller den standard 
som idag ställs på särskilda boenden. Under många år har det diskuterats en 
förändring av lokalerna. Ska de renoveras eller ska det vara nybyggnation och om 
det ska vara nybyggnation - var ska det nya särskilda boendet i så fall ligga? 

Den 21 april 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av kommunchef, socialchef, sektorchef för vård och omsorg 
och samhällsbyggnadschef. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram beslutsunderlag 
för: 

• Lokalisering av särskilt boende. 
• Bygga nytt eller bygga till. 
• Var ska korttidsplatser och rehab lokaliseras 
• Förslagen skulle redovisas den 20 oktober 2015 i KSAU. 

Arbetsgruppen har presenterat lokaliserings- och planeringsutredningen vid 
arbetsutskottets sammanträde den 20 oktober 2015, vid socialnämndens 
sammanträde den 27 oktober och vid kommunstyrelsens sammanträde den  
4 november 2015. Vidare har arbetsgruppen informerat Kommunala pensionärs-
rådet och Melleruds Demensförening i samband med sammanträdet den  
18 november 2015. De partier som önskat så har fått presentation av utredningen 
vid respektive gruppmöten. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 223, att  

1. ge kommunchefen, socialchefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att  
ta fram handlingar för att kunna ta beslut om byggnation av ett nytt särskilt 
boende med 45 platser. Underlaget ska vara klart, så att en upphandling är 
möjlig att genomföra från och med januari 2017 och med byggstart i augusti 
2017. 

2. ge byggnadsnämnden i uppdrag att se över detaljplanen för Ängenäs alternativt  
kvarteret Ugglan så att en byggnation av ett särskilt boende är möjlig. Planen 
ska vara antagen senast den 31 december 2016. Det är viktigt att det görs 
geotekniska undersökningar snarast. Redovisning av de geotekniska under-
sökningarna ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3. i uppdraget ingår också att se över på vilket sätt Bergs lokaler måste förändras, 
så att de anpassas till nya verksamheter. Arbete ska göras i nära samarbete 
med Melleruds Bostäders VD. I uppdraget ingår också att se över på vilka sätt 
Kroppefjällshemmet kan användas från och med 2018. 

Projektingenjören presenterar genomförd geoteknisk undersökning. 
 
Beslutsunderlag 

• Geoteknisk undersökning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Ängenäs i Mellerud, kvarteren Jupiter och 
Mars, för att möjliggöra byggande av ett särskilt boende i området. Planen ska vara 
antagen senast den 31 december 2016.  

Daniel Jensen (KD): Byggnadsnämnden ska ges i uppdrag att genomföra en smärre 
översyn av hela Ängenäs.  

 
Beslutsgång 1 

Ordförande frågar på Tommy W Johanssons förslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detta. 
 
Beslutsgång 2 

Ordförande frågar på Daniel Jensens tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet 
avslår detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Andreas Jonsson 
 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor. 
  

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Dnr KS 2016/57.214 
 
Ändring av stadsplan för kvarteret Klacken m.fl. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av stadsplan för kvarteret  
Klacken m.fl.  
 
Sammanfattning av ärendet  

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag 
att samråda förslaget om planändring av stadsplanen för kv. Klacken m.fl. med 
berörda sakägare.  

Syftet med ändringen är att anpassa gällande stadsplan till dagens behov. I dag 
finns behov av att bygga större produktions- och framförallt förrådsutrymmen för 
den befintliga småindustrin på området. Ändringen föreslås ge en ökad byggrätt 
från högst en tredjedel av tomtarean till högst 50 % av tomtarean.  

Sakägare och övrigt berörda har tagit del av ändringen och har under perioden  
23 november till 14 december 2015 beretts tillfälle att yttra sig. Under samråds-
tiden har fem yttranden inkommit vilka sammanställts i bifogat utlåtande.  
 
Beslutsunderlag  

• Stadsplan för kv. Klacken m.fl. fastställd 1985-04-18, gällande kvarteret Sulan 
och del av kvarteren Lästen och Klacken.  

• Förslag till ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Utlåtande avseende samråd för ändring av stadsplan för kv. Klacken m.fl.  
• Byggnadsnämndens beslut 2016-01-27, § 1. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av 
stadsplan för kvarteret Klacken m.fl.  
 
Beslutsgång  

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Andreas Jonsson 
 
   
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 37    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Dalslands kanals 150-årsjubileum 
Kommunutvecklaren redogör för pågående arbete och förslag på  
utställning m.m. Kommunens ansvar är att genomföra arrangemang/ 
evenemang i Dalsland Center. Vilket stöd kan kommunen få från  
länsstyrelsen? 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Dnr KS 2016/20.026   
 
Motion om arbetskläder till anställda inom Melleruds  
kommun, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

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

Gert Lund (SD) föreslår i en motion som inkom den 14 januari 2016, att Melleruds 
kommun som arbetsgivare ser till att de anställda inom äldrevården och förskolan 
har tillgång till erforderliga kläder för att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att 
själva behöva stå för den extrakostnad som det medför. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 Dnr KS 2016/14.006   
 
Motion om webb-tv-sändningar från kommunfullmäktiges 
sammanträden, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 19 april 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 13 januari 2016, att kommun-
fullmäktiges möte i Mellerud ska delges medborgarna i form av webb-tv-
sändningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2016. 
 
Beslutsgång  

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40 Dnr KS 2016/11.143   
 
Motion om att ge kommunens arbetslösa möjlighet  
till projektarbete för att integrera våra nyanlända, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 19 april 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) föreslår i en motion den 8 januari 2016, att Melleruds kommun 
anställer arbetslösa, i synnerhet de som står långt från arbetsmarknaden, i projekt 
för att förbättra integrationsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2016. 
 
Beslutsgång  

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2016/40.514   
 
Medborgarförslag om anläggande av parkering mellan 
brandstationen och Storgatan, 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 24 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Landegren, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 16 januari 2016, 
att kommunen anlägger en parkering på gräsytan mellan brandstationen och 
Storgatan (vid järnvägen) i första hand för besökare till Centrumsalongen och 
Polisen. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016. 
 
Beslutsgång  

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

Utredaren 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr KS 2016/52.039    
 
Medborgarförslag om att kommunen startar Returen, 
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 24 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Britt Johansson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 25 januari 2016, att 
kommunen ser över möjligheten att starta Returen. Den skulle vara till hjälp för 
bl.a. arbetslösa och långtidssjukskrivna som behöver en start in i arbetet och även 
våra nyanlända skulle få en bra start in i vårt samhälle. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016. 
 
Beslutsgång  

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

Utredaren 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr KS 2016/56.212   
 
Samråd angående förslag till översiktsplan för Vänersborgs 
kommun, uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger arkitektkonsulten i uppdrag att lämna förslag till svar på 
samrådsremissen. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 8 mars 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En ny översiktsplan håller på att tas fram i Vänersborgs kommun som kommer att 
ersätta den tidigare översiktsplanen från 2006. En fördjupad översiktsplan för 
Vänersborg och Vargöns tätorter är också under framtagande. 

Kommunstyrelsen i Vänersborgs kommun beslutade den 20 januari 2016, § 15, att 
gå ut på samråd för att ge berörda myndigheter, grannkommuner och kommun-
invånare en möjlighet att lämna synpunkter på utkastet under perioden 22 januari 
till 31 mars 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till översiktsplan för Vänersborgs kommun –  
http://www.vanersborg.se/byggabomiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/aktuellapl
aner.4.1d1845541452d5c143619658.html 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger arkitektkonsulten i uppdrag att 
lämna förslag till svar på samrådsremissen. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2016. 
 
Beslutsgång  

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

Arkitektkonsult 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Dnr KS 2015/164.312 
   
Svar på motion om att Melleruds kommun initierar arbetet 
med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga 
vägnätet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om att Melleruds kommun initierar 
arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed det statliga vägnätet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Anette Levin (L) har den 13 mars 2015 lämnat in en motion där yrkar på att 

• kommunen lägger till vägsträckorna Mellerud-Rearsbyn, Mellerud-Köpmannebro, 
Mellerud-Åsensbruk i kommunens GC-plan för att sedan kommunicera med 
Trafikverket. 

• kommunfullmäktige årligen avsätter 3 mkr för ändamålet i investeringsbudgeten 
med start redan under innevarande år.  

Anette Levin (L) menar att en utbyggnad av gång- och cykelvägar skulle öka 
kommunens attraktivitet samt främja en goda folkhälsa. 

Melleruds kommun saknar i nuläget en heltäckande gång- och cykelplan men 
arbetet med en kommunal gång- och cykelplan har påbörjats och förväntas vara 
färdigställd i slutet på 2016. 

Melleruds kommun har i nuläget en dialog med Trafikverket och kommer att söka 
statligt bidrag för att bygga ut gång- och cykelvägarna i kommunen, men i nuläget 
prioriteras gång- och cykelvägar som är anslutna till kommunens vägar. De gång- 
och cykelvägar som berörs av motionen är inte anslutna till kommunens vägar. 

Det bör även tilläggas att Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det 
finns ett större behov av att bygga ut belysningen på kommunens befintliga vägar 
än att investera i nya gång- och cykelvägar som inte ägs av kommunen. 

Utredningens samlade bedömning är att kommunfullmäktige bör avslå motion om 
att Melleruds kommun initierar arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed 
det statliga vägnätet. Utredningen finner även att det i nuläget inte är befogat att 
investera i nya gång- och cykelvägar som inte ägs av kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Utredarens förslag till svar. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om att 
Melleruds kommun initierar arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed det 
statliga vägnätet.   
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Dnr KS 2015/648.317   
 
Svar på medborgarförslag om gatubelysning Sunnanå 
Marknadsplats – Sunnanå Hamn, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om gatubelysning  
Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå Hamn.  
  
Sammanfattning av ärendet  

Ingela Lind, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 15 december 2015 att 
kommunen ordnar gatubelysning mellan Sunnanå Marknadsplats och Sunnanå 
Hamn så att fler vågar gå och cykla på vägen, samt att eventuella olyckor kommer 
att minimeras.   

Ingela Lind menar att vägarna åter igen blivit livsfarliga för gående och cyklande 
människor på grund av årstiden. Hon menar även att det finns stolpar på vägen 
men som inte används trotts att det bor sju åretrunboenden i området, samt 
tretton åretruntboende som ska hämta sin post vid den farliga avfarten ner till 
”Almqvistviken”. Hon understryker även att i det nya området fram till Sunnanå 
hamn finns ny modern belysning fast att inga boende finns längs vägen.  

De stolpar som i nuläget finns på vägen mellan Sunnanå Marknadsplats och 
Sunnanå Hamn är gamla stolpar som måste bytas ut om belysning ska upprättas  
på vägen. Kostanden för belysning av vägen skulle i detta fall motsvara cirka 
70 000 kronor samt drift/underhåll.   

Den belysning som finns vid Sunnanå Hamn är upprättad på kommunens vägar för 
åretruntboende i området. Det finns ytterligare fem stolpar i området som inte är 
på kommunens vägar men som måste finnas där på grund av säkerhetsskäl vid 
hamnområdet.  

Melleruds kommun har valt att i första hand prioritera kommunens egna vägar vad 
gäller gatubelysning. Vägen mellan Sunnanå marknadsplats och Sunnanå Hamn ägs 
av Trafikverket och kommer inte att prioriteras i nuläget.    

Utredningens samlade bedömning är att kommunstyrelsen avslår medborgarförslag 
om gatubelysning Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå Hamn  
  
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag 
om gatubelysning Sunnanå Marknadsplats – Sunnanå Hamn. 
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Dnr KS 2015/4.026   
 

Svar på medborgarförslag om introduktion och presentation  
av nyanställda samt att visa uppskattning under anställnings-
tiden 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt 
att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett introduktionspaket samt  
att implementera introduktionspaket i den kommunala verksamheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Anders Ljungqvist, Dals Rostock, har den 29 december 2014 lämnat in ett 
medborgarförslag där han föreslår att vid nyanställning får alla en grundlig 
introduktion och presentation och sedan visad uppskattning under anställningstiden  

Anders Ljungqvist menar detta skulle vara en del i ett led att främja den goda 
arbetsplatsen för att tillsammans göra Melleruds kommun ännu bättre. 

Det finns ett flertal goda exempel på introduktionspaket för nyanställda inom 
kommunens verksamheter. Vad som däremot saknas är ett grundläggande och 
enhetligt introduktionspaket för hela den kommunala verksamheten.  

Utredningen finner ett flertal fördelar med att upprätta ett grundläggande och 
enhetligt introduktionspaket för nyanställda - introduktionsprocessen hade bedrivits 
mer effektivt samt att samhörighetskänslan skulle öka mellan de olika 
förvaltningarna i kommunen.   

Melleruds kommun gör stora ansträngningar för att visa uppskattning för 
medarbetarnas arbetsinsatser. Ett bra exempel på detta är den årliga kommun-
festen, men även mindre tillställningar. Det är dock något som Melleruds kommun 
kan göra ännu bättre i framtiden.  

Utredningen finner att Melleruds kommun bör se över och förbättra de rutiner  
som leder till större uppskattning för kommunens medarbetare. Arbetet bör ske  
i samband med framtagandet av ett introduktionspaket.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla medborgarförslag om introduktion och presentation av nyanställda samt 
att kommunen som arbetsgivare ska visa uppskattning under anställningstiden. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett introduktionspaket samt  
att implementera introduktionspaket i den kommunala verksamheten. 

 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Dnr KS 2015/518.512  
  
Svar på medborgarförslag om att sätta upp trafikspegel i 
korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan i Mellerud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om att sätta upp trafikspegel 
i korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan i Mellerud. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Stefan Jeansson, Mellerud, har den 6 oktober 2015 lämnat in ett medborgarförslag 
om att sätta upp en trafikspegel i korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan för att 
öka trafiksäkerheten. 

Melleruds kommun är medveten om den begränsade sikten i korsningen mellan 
Storgatan och P D Lundgrensgatan, framförallt vad gäller mötande fordon som 
kommer i sydvästlig riktning på P D Lundgrensgatan.     

Det bör dock understrykas att Storgatan inte är en huvudled och att högerregeln 
gäller i dessa situationer. En trafikspegel hade inte upphävt väjningsplikten för 
fordon vilket bör betraktas i detta fall som det mest väsentliga.     

Melleruds kommun kommer inom kort att införa ett förtydligande över att 
Storgatan inte är en huvudled för att öka trafiksäkerheten i området. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag 
om att sätta upp trafikspegel i korsningen Storgatan/P D Lundgrensgatan i 
Mellerud. 
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Dnr KS 2015/451.315  
  
Svar på medborgarförslag om rivning av fastigheter i 
kvarteret Kronan och byggande av parkeringsplatser 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om rivning av fastigheter i 
kvarteret Kronan och byggande av parkeringsplatser. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Annbritt Ekman, Köpmannebro, har den 26 augusti 2015 lämnat in ett 
medborgarförslag där hon föreslår att Melleruds kommun ska riva Smyrnas 
möbelförråd eller inhysa det i någon annan lokal samt röja upp platsen mellan 
45:an, Backegatan, Norra Kungsgatan och Storgatan för att kunna anlägga fler 
parkeringsplatser. 

Melleruds kommun äger inte hela kvarteret Kronan, utan endast parkeringen 
(Kronan 3) i korsningen mellan Backegatan/Norra Kungsgatan, parkeringen 
(Kronan 11) vid E4/Storgatan samt trottoaren (Kronan 17) vid Systembolaget. 

Eftersom kommunen inte äger den berörda marken kan kommun heller inte riva, 
bygga eller göra några större ombyggnationer.  
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
• Utredarens förslag till svar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag 
om rivning av fastigheter i kvarteret Kronan och byggande av parkeringsplatser. 
 
Beslutsgång  

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Dnr KS 2016/62.408   
 

Remissvar om tillämpning av EU:s varuförordning 2015 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen meddelar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten  
och Sveriges Livsmedelsverk att Melleruds kommun inte har fattat några beslut 
enligt EU:s  varuförordning under 2015.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Sverige har skyldighet att årligen rapportera till Europeiska Kommissionen om hur 
svenska myndigheter tillämpat EU:s varuförordning under det gångna året. 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Livsmedelsverk  
har översänt var sin remiss till Melleruds kommun där man vill veta om  
kommunen tillämpat EU:s varuförordning under 2015. 

Dalslands miljönämnd som verkar som tillsynsmyndighet inom miljö- och 
livsmedelsområdet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och  
Mellerud har inte tillämpat varuförordningen under 2015 inom sitt ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss från Naturvårdsverket  
• Remiss från Havs- och vattenmyndigheten 
• Remiss från Sveriges Livsmedelverk 
• Meddelande från chefen för Dalslands miljökontor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen meddelar Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten och Sveriges Livsmedelsverk att Melleruds kommun inte har 
fattat några beslut enligt EU:s  varuförordning under 2015. 
 
Beslutsgång  

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Andreas Jonsson 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 50  Dnr KS 2013/519.108        
 
Överprövning av åklagarens beslut om att lägga ner åtal  
om bedrägeri  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. begär en överprövning av åklagarens beslut om att lägga ner åtalet mot  
tidigare anställd om ekonomisk brottslighet. 

2. kräva ränta på kapitalet. 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 oktober 2013, § 355, att  
Melleruds kommun skulle göra en polisanmälan angående misstanke om ekonomisk 
brottslighet. 

Åklagarmyndigheten beslutade den 13 februari 2014 att lägga ner förunder-
sökningen i den del som avsåg trolöshet mot huvudman. 

Åklagarmyndigheten beslutade den 16 oktober 2015 att lägga ner åtal angående 
bedrägeri mot Melleruds kommun. 

Kommunen har som målsägare möjlighet att begära överprövning av beslutet. 

Jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting har efter genomgång av 
förundersökningshandlingarna rekommenderat kommunen att begära 
överprövning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M) och Gunnar Karlsson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds 
kommun 

1. begär en överprövning av åklagarens beslut om att lägga ner åtalet mot tidigare 
anställd om ekonomisk brottslighet.  

2. kräva ränta på kapitalet.  
 
Beslutsgång  

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

Ålagarmyndigheten i Uddevalla 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 51  Dnr KS 2016/71.436 
 
Remissyttrande över ansökan om tillstånd till bergtäkt  
på fastigheten Gatan 1:4, 1:6 och 1:16 i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun överlåter till Dalslands miljönämnd 
att, för kommunens räkning, yttra sig över ansökan om tillstånd till bergtäkt på 
fastigheten Gatan 1:4, 1:6 och 1:16.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Berglunds Transport och Grus & Maskin AB ansöker om tillstånd för täkt av berg  
på fastigheten Gatan 1:4, 1:6 och 1:16 i Melleruds kommun. Länsstyrelsen i  
Västra Götaland har den 18 januari 2016 kungjort ansökan för yttrande.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun överlåter 
till Dalslands miljönämnd att, för kommunens räkning, yttra sig över ansökan om 
tillstånd till bergtäkt på fastigheten Gatan 1:4, 1:6 och 1:16.  
 
Beslutsgång 

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

Dalslands miljönämnd 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-09 27
  
 
 
 
 
 

§ 52    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Frågor vid kommunstyrelserna i Dalslands ordförandemöte  
Samtliga kommuner ska ta ställning till vilka frågor som kommunerna i  
Dalsland kan samverka om i framtiden.  

• Dalslands miljökontors placering i Mellerud 
Tjänstemannaorganisationen flyttar från kommunkontoret till Bergs i mars 2016. 

• Kolonilotter 
Fråga om iordningsställande av kolonilotter i Dals Rostock, Dalskog och  
Håverud i anslutning till asylboendena. 

• Organisation av Rådahallen 
Förhandling med fackliga parter inom kort. Ny organisation från mars 2016. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-09 28
  
 
 
 
 
 

§ 53    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Integrationsgruppens arbete 
Kommunchefen rapporterar från integrationsgruppens arbete med fördelning av 
statliga bidrag för asylmottagandet. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


