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§ 1 Dnr KS 2014/527.805   
 
Melleruds Ridklubb - återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny diskussion  
vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 
 
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 lämnar 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. 
 
Beslutsunderlag 

• Information om Melleruds Ridklubbs verksamhet. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp 
ärendet till ny diskussion vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 2  Dnr KS 2014/614.005        
 
Översyn av organisationen avseende välfärdsteknik  
och e-hälsofrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Den kommunala sektorn genomgår stora förändringar för tillfället och då främst 
inom området välfärdsteknik/e-hälsa. Det sker stora förändringar inom synen på 
och behov teknik inom socialtjänstens område.  

För att kunna följa med i utvecklingen behövs en helhetssyn på teknik och stöd  
för införande av ny teknik. Kommunen behöver se över sin organisation vid 
införande, support och utveckling av tekniska tjänster. Med teknik menas i första 
hand olika typer av välfärdstekniker, exempelvis digitala trygghetstelefoner, 
dokumentation, uppföljning av trygghetstelefontjänst, nya tjänster inom 
välfärdsteknik.  

Socialnämnden ska ta ansvar för vård- och omsorg av äldre men saknar den 
tekniska kompetensen som krävs för att kunna införa, underhålla och utveckla  
olika typer av välfärdsteknik. 

Socialnämnden beslutade den 16 december 2014, § 121, att begära att 
kommunstyrelsen gör en översyn av organisationen så att nuvarande och  
framtida behov av stöd, införande och underhåll av tekniska tjänster som  
gäller välfärdsteknik/e-hälsofrågor kan tillgodoses inom kommunen. 

Administrative chefen informerar om kommunens nya IT-organisation och  
behov av personer med programspecifik kompentens. T.f. socialchefen  
informerar om pågående arbete med övergång till digitala trygghetslarm.  
Det finns många utmaningar i t.ex. införandet av digitala journaler m.m. 

Arbetsutskottet gav den 16 juni 2015, § 197, administrative chefen i uppdrag att  
så snart som möjligt informera samtliga nämnder om kommunens nya IT-
organisation. Ny redovisning i ärendet sker vid arbetsutskottets sammanträde  
den 12 januari 2016. 

Administrative chefen informerar om att kommunens arbete med utvecklingen  
av välfärdsteknik mer eller mindre ligger nere av olika orsaker t.ex. chefsbyten, 
brist på intern och extern samverkan m.m. 
 
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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§ 3 Dnr KS 2015/654.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av lönehantering 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 april 2016. 

2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisions-
rapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund  
av hög arbetsbelastning. 

 
Sammanfattning av ärendet 

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

Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. 

• Finns aktuell löneprocess och rutiner, inklusive kontrollmoment, tydligt 
beskrivna. 

• Kontroller är dokumenterade. 
• Finns rutiner för uppföljning. 
• Anställda med mycket övertid. 
• Höga respektive låga bruttolöner är rimliga. 
• Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig. 
• Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid. 
• Antalet sparade semesterdagar överstiger ej 40 dagar. 
• Semesterlöneskulden är korrekt beräknad. 
• Lön betalas inte ut efter datum i ”Anställd tom”. 
• Omfattning av makulering, justering och korrigering. 
• Omfattning av självservice. 

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 17 december 2015 där revisorerna har lämnat synpunkter och 
rekommendationer. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 31 mars 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av lönehanteringen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisions-
rapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund  
av hög arbetsbelastning. 

 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Ordförande för kommunens revisorer 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 4 Dnr KS 2015/653.007   
 
Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknads-
verksamheten - Samverkan och insatser mot arbetslöshet 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 april 2016. 

2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisions-
rapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund  
av hög arbetsbelastning. 

 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har Deloitte 
granskat kommunens IT-säkerhet.  

Syftet med granskningen är att besvara följande kontrollmål. 

• Det finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för arbetsmarknadsenhetens 
verksamhet. 

• Organisationen är anpassad till sitt uppdrag. 
• Det genomförs behovsgrundade arbetsmarknadsinsatser. 
• Det finns en ändamålsenlig samverkan med Arbetsförmedlingen (AF). 
• Möjligheten till EU-medel nyttjas i olika projekt. 
• Det sker en ändamålsenlig uppföljning, utvärdering och återrapportering av 

arbetsmarknadsinsatserna till kommunstyrelsen. 
• Verksamheten är beaktad i nämndens internkontrollarbete. 
• Fördelningen av att de statliga bidrag som inkommer till arbetsmarknadsenheten 

tilldelas respektive verksamhetsområde. 

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 17 december 2015 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommen-
dationer. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 31 mars 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Revisionsrapporten Granskning av arbetsmarknadsverksamheten. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge administrative chefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. begära hos kommunens revisorer om förlängd tid av svara på revisions-
rapporten till kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2016 på grund  
av hög arbetsbelastning. 

 
Beslutsgång 

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

Administrative chefen 
Ordförande för kommunens revisorer 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr KS 2015/643.003   
 
Lokala renhållningsföreskrifter, förslag till ändring 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer renhållningsföreskrifter  
enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands Miljönämnd har den 11 juni 2015, § 46, förslagit direktionen för 
Dalslandskommunernas kommunalförbund att rekommendera Bengtsfors,  
Dals Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner att ändra i kommunens 
renhållningsföreskrifter enligt föreliggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderade renhållningsföreskrifter. 
• Dalslands Miljönämnds beslut 2015-06-11, § 46. 
• Dalslandskommunernas kommunförbunds beslut 2015-10-22, § 47. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun fastställer 
renhållningsföreskrifter enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• 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. 

• Örnudden 
Samhällsbyggnadschefens förhandling/möte med samfällighetsföreningen för 
Örnudden om uppfyllande av villkor i exploateringsavtalet. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 7 Dnr KS 2015/670.003   
 
Revidering av ägardirektiv för Dalslands Turist AB 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att anta ägardirektiv för 
Dalslands Turist AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Dalslands Turistråd har i en skrivelse daterad 2015-06-23 uttryckt det 
som mycket angeläget att ägarna är tydliga i sina förväntningar på Dalslands Turist 
AB. Ägardirektivet har inte förändrats sedan bolaget bildades varför en arbetsgrupp 
med en representant per kommun bildades för att arbeta fram förslag på ett nytt 
ägardirektiv. 
 
Beslutsunderlag 

• Nuvarande ägardirektiv 
• Tjänsteskrivelse med förslag på reviderade ägardirektiv. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar  
att anta ägardirektiv för Dalslands Turist AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Turism 
Dalslands Turists redovisning av aktuella regionala turismeffekter.  

• Förstudie lanthandlarna 
Gemensam ansökan för framtagande av förstudie för att skapa bra 
förutsättningar för lanthandlarna till Västra Götalandsregionen från 
kommunerna. Turistbroschyrer kommer att finnas hos lanthandlarna. 

• Näringsliv 
Handlingsplan för näringslivsarbetet framtagen för 2016. Kommer att läggas ut 
på hemsidan tillsammans med redovisning av genomfört näringslivsarbete 2015. 

 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 9 Dnr KS 2015/648.317   
 
Medborgarförslag om gatubelysning Sunnanå Marknadsplats – 
Sunnanå Hamn, 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 9 februari 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ingela Lind, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 15 december 2015, att 
kommunen ordnar gatubelysning mellan Sunnanå Marknadsplats och Sunnanå 
Hamn. 
 
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 9 februari 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 10 Dnr KS 2015/669.039   
 
Återbruk av inventarier inom kommunens verksamhet, 
uppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger socialchefen i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges 
beslut avseende motion av återbruk av inventarier inom kommunens verksamhet.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 16 december 2015, § 139, en motion om återbruk  
av inventarier inom kommunens verksamhet. Inventarierna ska finnas kvar på 
kommunens intranät under sex månaders tid. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-16, § 139. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger socialchefen i uppdrag att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut avseende motion av återbruk av inventarier inom 
kommunens verksamhet.  
 
Beslutsgång 

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

Socialchefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 11 Dnr KS 2015/636.805   
 
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet i 
Håverud under 2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 
stöd till driften av Kanalmuséet i Håverud för 2016. Finansiering sker inom 
kommunchefens konto centralt. 

2. anmoda Skålleruds Hembygdsförening ska lämna in årsredovisning för 2015 till 
kommunen. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Skålleruds Hembygdsförening har den 8 december 2015 ansökt om ett ekonomiskt 
stöd på 75 tkr till driften av Kanalmuséet i Håverud under 2016.  
 
Beslutsunderlag 

• Skålleruds Hembygdsförenings ansökan om bidrag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt 
stöd till driften av Kanalmuséet i Håverud för 2016. Finansiering sker inom 
kommunchefens konto centralt. 

2. anmoda Skålleruds Hembygdsförening ska lämna in årsredovisning för 2015 till 
kommunen. 

 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 12 Dnr KS 2015/61.845   
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i 
ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i ombyggnad 
av WC, dusch, kök och latrin till ett belopp av 577 067 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering 
avseende ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin till ett belopp av 700 tkr 
(sjuhundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån 
redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska vara 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-03-11, 59. 
• Slutredovisning från Vita Sandars Camping AB. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd 
investering i ombyggnad av WC, dusch, kök och latrin till ett belopp av 577 067 
kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Daniel Jensen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr KS 2016/4.119   
 
Val av ombud till årsstämma i Vänersamarbetet ekonomisk 
förening 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun utser Morgan E Andersson (C) till 
ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud till Vänersamarbetet 
ekonomisk förenings årsstämma 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vänersamarbetet ekonomisk förening håller årsstämma i Karlstad den 10 mars 
2016. Medlemskommunerna ska därför utse ombud till stämman.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun utser Morgan E 
Andersson (C) till ombud och Roland Björndahl (M) till ersättare för ombud till 
Vänersamarbetet ekonomisk förening årsstämma 2016. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Beslutet skickas till 

Vänersamarbetet ekonomisk förening 
Morgan E Andersson  
Roland Björndahl   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 14 Dnr KS 2016/3.047   

Särskilt statsbidrag för att täcka ökade kostnader för 
mottagande av flyktingar och ensamkommande barn 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl  
enligt förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 26 januari 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att ta  
fram en kostnadskalkyl enligt förd diskussion. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 15    
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Lokalbehov 
Kommunens behov av lokaler för boende för ensamkommande barn. 
Omorganisation av kommunens lokaler för att kunna möta behovet av  
SFI-utbildningen. 

• Lönerevision 2016 
Förslag på satsningar i årets lönerevision. 
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§ 16    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker det nyöppnade asylboendet i Dalskog  
och Country Thyme i Linderud för att informera sig om företagens verksamheter 
och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


