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§ 425 Dnr KS 2016/528.041   
 
Dalslands miljönämnds taxor och avgifter för 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljönämnds 
taxor och avgifter för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund har den 27 oktober 
2016, § 61, beslutat att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna 
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa taxor och avgifter  
för Dalslands miljönämnds verksamhet enligt följande:   

• Dalslands miljönämnds taxa enligt miljöbalken 2017. 

• Dalslands miljönämnds taxa för prövning och tillsyn inom 
livsmedelslagstiftningens område 2017. 

• Dalslands miljönämnds taxa för tillsyn inom strålskyddslagstiftningens  
område 2017. 

• Dalslands miljönämnds taxa för kontroll enligt lagen om handel med  
vissa receptfria läkemedel 2017. 

 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter för 2017. 
• Dalslands miljönämnds beslut 2016-09-29, § 72. 
• Dalslandskommunernas kommunalförbunds beslut 2016-10-27, § 61. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
antar Dalslands miljönämnds taxor och avgifter för 2017 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 426 Dnr KS 2016/481.730   
 
Svar på skrivelsen Vårdkvalité i Dalsland - förslag till 
nyttjande av Dalslands sjukhus i Bäckefors (DSB) för 
medicinskt färdigbehandlade och svårt sjuka 
 
Arbetsutskottets förslag beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. avstyrka förslag från Kommittén för Dalslands sjukhus om samverkan med 
Praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt färdigbehandlade  
och palliativ vård. 

2. fortsätta diskussioner med Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen i syfte att stärka det mellankommunala samarbetet  
runt utskrivningsklara patienter och korttidsplatser. 

 
Sammanfattning av ärendet  

Kommittén för Dalslands sjukhus förslår i skrivelse ställd till Dalslandskommunerna 
och Vänersborgs kommun att överlägga med Praktikertjänst om förslag till 
nyttjande av Dalslands sjukhus för vård av medicinskt färdigbehandlade och svårt 
sjuka. 

Kommittén för Dalslands sjukhus framför behovet av omvårdnad och rehabilitering 
för medicinskt färdigbehandlade kombinerad med rehabilitering i olika former samt 
för personer i behov av palliativ vård.  

Dalslands sjukhus skall enligt förslaget erbjuda omvårdnad som en ”mellanstation” 
innan hemgång till respektive kommun. Verksamheten ska bedrivas i nära 
samverkan mellan Dalslandskommunerna och Praktikertjänst. Lämpliga lokaler  
för ändamålet finns att tillgå samt tillgång till varmbassäng och närhet till 
vård/jourcentral.  

Skrivelsen har den 13 oktober 2016 lämnats över till socialnämnden för yttrande  
till kommunstyrelsen.  

Socialnämnden har den 31 oktober 2016, § 85, avstyrkt förslaget om samverkan 
mellan kommunerna och praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt 
färdigbehandlade och palliativ vård. Socialnämnden beslutade vidare att för egen 
del att ta upp en dialog om platser och framtida behov med närliggande 
kommuner.  
 
Beslutsunderlag  

• Skrivelse från Kommittén för Dalslands sjukhus.  
• Socialnämndens beslut 2016-10-31, 85. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att  

3. avstyrka förslag från Kommittén för Dalslands sjukhus om samverkan med 
Praktikertjänst om nyttjande av platser för medicinskt färdigbehandlade  
och palliativ vård. 

4. fortsätta diskussioner med Fyrbodals kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen i syfte att stärka det mellankommunala samarbetet  
runt utskrivningsklara patienter och korttidsplatser. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 427 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 3/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 3/2016).  
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen 
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För tredje kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO.  
Ett ärende avser kontaktperson enligt LSS. Orsaken är att lämplig personal/ 
uppdragstagare saknas. Det andra ärendet gäller plats i särskilt boende enl.  
SoL. Detta beslut verkställdes den 28 oktober 2016. 

För tredje kvartalet har rapportering till IVO avslutats i fyra tidigare ärenden. 
Orsaken är att besluten verkställts eller ansökan återtagits. 

Per den 31 oktober 2016 har kommunen för närvarande två stycken ej verkställda 
beslut inom 3 månader efter gynnande beslut. De avser kontaktperson varav den 
ena utifrån LSS och det andra enligt SoL (kvartal 4). Samtliga ärenden om särskilt 
boende är avslutade. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-10-31, § 83, med tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 3/2016).  
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 428 Dnr KS 2014/379.011   
 
Framtidens Köpmantorg - Ett Torg För Alla 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att redovisa framtaget förslag på ett framtida 
Köpmantorg för Köpmannaföreningen. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en översiktlig kostnadskalkyl för 
framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg. 

3. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
7 februari 2017. 

 
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 funnits på biblioteket i  
Mellerud under sommaren 2015. 

Den 3 juni presenteras resultatet för kommunstyrelsen och den 17 juni för 
kommunfullmäktige.  

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. 

Projektledaren redovisade vid arbetsutskottet den 13 september 2016 olika förslag 
på utformning av Köpmantorget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att redovisa framtaget förslag på ett framtida 
Köpmantorg för Köpmannaföreningen. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en översiktlig kostnadskalkyl för 
framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg. 

3. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
7 februari 2017. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 429 Dnr KS 2016/185.143   
 
Integrationsprojekt Naturvård, återrapport och 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt integrationsprojekt.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 december 2016. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingen kommer att bekosta en utbildning av fem personer med 
integrationsbehov för att ge dessa utbildning i att arbeta med röjsåg och motorsåg.  

Efter utbildningen kommer personerna att få instegsjobb i kommunen och 
tillsammans med handledare och befintligt servicelag jobba tillsammans med att 
underhålla kommunens mark- och naturområden.  

Målet är att personerna som ingår i projektet ska få arbetslivserfarenhet samt 
tillsammans med våra ordinarie anställda få en möjlighet att träna språk och  
förstå det svenska arbetslivet. 

Projektet kommer att utvärderas efter 6 månader. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 139, att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta integrationsprojekt Naturvård. Finansiering av projektet har 
skett med 350 tkr inom medel avsatta för integration. 

Gatu- och parkchef, arbetsledare och projektdeltagare redovisar hur projektet har 
genomförts och vilka erfarenheter man fått. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på fortsatt integrationsprojekt.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 december 2016. 

 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 430 Dnr KS 2016/523.711   
 
Åtgärder enligt Enkelt avhjälpta hinder vid Dalsland Center 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. avsätta 210 tkr till åtgärder av de anmärkningar som faller under plan-  
och bygglagens Enkelt avhjälpta hinder i och vid Dalsland Center  

2. finansiering sker från medel för tillgänglighetsanpassning i 2017 års 
investeringsbudget. 

 
Sammanfattning av ärendet  

En tillgänglighetspromenad genomfördes i Håverud den 5 september 2016.   

Dokumentationen från tillgänglighetspromenaden har lämnats över från  
kommunala funktionshinderrådet till arbetsutskottet för möjlighet till åtgärder.  

Arbetsutskottet beslutade den 8 november 2016, § 412, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för att åtgärda de anmärkningar 
som faller under plan- och bygglagens Enkelt avhjälpta hinder. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 22 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Anteckning från tillgänglighetspromenad Dalsland Center 2016-09-05. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. avsätta 210 tkr till åtgärder av de anmärkningar som faller under plan-  
och bygglagens Enkelt avhjälpta hinder i och vid Dalsland Center  

2. finansiering sker från medel för tillgänglighetsanpassning i 2017 års 
investeringsbudget. 

 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 431 Dnr KS 2016/469.042   
 
Omfördelning investeringsbudget 2016 mellan olika projekt 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel från projekt Västerråda 
och projekt Maskininvestering Lokalvård till tidigare beslutade projekt enligt 
föreliggande förslag inom befintlig investeringsbudget 2016: 
 
Total investeringskostnad Projekt 2016 Summa 

Västerråda  1 283 430 1 283 430 
  1 283 430 1 283 430 
    
Beslutade projekt    
Köp Ängenäs 2:21 
lagfartskostnad 

8303 18 075  

Vårbruksgatan, ny gata 8306 105 000 105 000 
Vårbruksgatan, ny belysning 8307 55 000 55 000 
  178 075 178 075 
    
Kvarstår Västerråda  1 105 355 1 105 355 
 
Total investeringskostnad Projekt 2016 Summa 

Maskininvestering lokalvård  100 000 100 000 
  100 000 100 000 
    
Beslutade projekt    
Egenkontroll för kök 8309 100 000 100 000 
    
  100 000  
    
Kvarstår Maskininvestering 
Lokalvård 

 0 0 

 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat förslag på omfördelning av 
investeringsmedel från projekt Västerråda och projekt Maskininvestering  
Lokalvård till andra projekt. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Samhällbyggnadsförvaltningens förslag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel 
från projekt Västerråda och projekt Maskininvestering Lokalvård till tidigare 
beslutade projekt enligt föreliggande förslag inom befintlig investeringsbudget 
2016. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 432 Dnr KS 2016/122.737   
 
Finansiering av tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. fortsätta med tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun. 

2. finansiering av tjänsten på 150 tkr sker inom kommunstyrelsens avsatta medel för 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 17 december 2015, § 135, en motion kostnadsfri 
fixartjänst i Melleruds kommun som ett pilotprojekt under perioden 2015-01-01--
06-30. Målgruppen är personer som fyllt 67 år och äldre. En utvärdering av 
projektet skulle ske efter försöksperiodens utgång.  

Syftet är att förebygga fallolyckor i det egna hemmet. Uppdragen är begränsade 
och är av enklare karaktär. Fixartjänsten är en avgiftsfri service men var och en får 
själv stå för eventuella materialkostnader. Tjänsten ska kunna utföras av en person 
och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. I samband med besök i hemmet ger även 
Fixar-Malte vid behov råd om fall- och brandsäkerhetsförbättringar. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016, § 101, att fastställa riktlinjer för 
tjänsten Fixar-Malte i Melleruds kommun och att verksamhet skulle starta från och 
med den 1 augusti 2016. 

Kostnaden är beräknad till 150 tkr. Eftersom denna service ska permanentas så bör 
beslut tas om en finansiering för 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 433 Dnr KS 2016/554.555 
 
Projekt Laddstolpar i Mellerud för elbilar  
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt med att uppföra  
två laddstolpar för elbilar - en på Köpmantorget och en vid Melleruds 
Resecentrum och lämna en slutredovisning när projektet är avslutat. 

2. finansiering sker genom en omdisponering av 66 tkr i 2016 års 
investeringsbudget. 

 
Beskrivning av ärendet 

Kommunen har sökt och fått beviljat stöd för investering i två laddstolpar för 
elbilar. Planen är att en stolpe ska vara placerad på Köpmantorget och en vid 
Melleruds Resecentrum. Stödet kommer från Naturvårdsverkets Klimatklivet  
och är för 50% av den totala kostnaden om 132 tkr. Varje stolpe kan betjäna två 
bilar samtidigt. 

Kommunen behöver frigöra investeringsmedel för resterande 66 tkr för att kunna 
nyttja detta bidrag. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 434    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Likabehandlingsplan 
Enkätundersökning pågår och sista svarsdag är 23 november. Svarsfrekvens 
hittills är 390 personer. Seminariedag 24 november med konsult från företaget 
planen.se. Ett utkast presenteras om cirka 2 veckor. 

• Löneöversyn 2017 
Förvaltningarnas prioriterade yrkesgrupper – struktursatsning. Lönekartläggning 
av grupperna. Möten med fackförbunden i slutet av november. 

• Kompetensförsörjning 2017 
Påbörjad kartläggning av svårrekryterade yrkesgrupper. Att tillsammans med 
förvaltningarna och AME utarbeta en kompetensförsörjningsplan för 2017. 

• Utannonserade tjänster 
Socialchefstjänst, sektorchef, controller och näringslivsutvecklare med 
marknadsförsansvar. 

• Personalsituationen inom socialförvaltningen 
Kommunchefen redogör för diskussioner och förslag på åtgärder för att lösa 
personalsituationen inom socialförvaltningen. 

• Nyanställning 
En ny handläggare har anställts på plan- och byggenheten från om med den 
16 december. 

 
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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§ 435 Dnr KS 2016/425.313   
 
Svar på medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin  
i Gerdsrud 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om ytterligare en hundlatrin i  
Gerdserud som besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Melleruds kommun vill att medborgare och besökare ska kunna vara ute och röra 
på sig, med och utan hund, utmed kommunens vägar och gång-/cykelvägar. 

Eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen redan har planerat för att sätta upp en 
hundlatrin/papperskorg söder om informationsplatsen belägen vid södra infarten till 
Mellerud, vid gång- och cykelvägen som går mot Skräcklan, bör medborgarförslaget 
anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag.  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om ytterligare 
en hundlatrin i Gerdserud som besvarat. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 436    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 
• Bidrag till föreningar för integrationsinsatser 

Kommunchefen redovisar till vilka föreningar och vilka integrationsprojekt som 
medel betalats ut till fram tills nu. Diskussion om hur regler för bidraget ska 
utformas i fortsättningen 

 
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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§ 437    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Fyrbodals kommunalförbund 
Nuvarande projektledare för förbundets integrationsprojekt slutar och förbundet 
söker en integrationsstrateg som ska driva arbetet med att färdigställa 
skapandet av en stabil samverkansstruktur och en aktörsgemensam plattform 
för samverkan kring nyanländas etablering i Fyrbodal. 

 
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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