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§ 22 Dnr KS 2016/564.007   
 
Svar på revisionsrapporten Granskning av målstyrningen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag  
att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 7 februari 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Efter genomförd granskning har en revisionsrapport lämnats över till kommunen 
den 25 november 2016 där revisorerna har lämnat synpunkter och rekommen-
dationer. 

Syftet med granskningen är att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer att  
det skapas förutsättningar för att arbetet med god ekonomisk hushållning sker  
på ett ändamålsenligt sätt. 

Granskningen visar att det pågår ett arbete med att utveckla målstyrningen i 
kommunen, vilket i sig är positivt. Den nya styrmodellen är dock ännu inte  
beslutad av kommunfullmäktige, vilket revisorerna bedömer ger upphov till att 
arbetet med styrmodellen inte når önskade resultat avseende bland annat styrning 
och uppföljning. Hur väl målstyrningen fungerar varierar mellan nämnderna och 
med hänsyn taget till att målstyrningen är under utveckling bedömer revisorerna 
att det finns tydliga utvecklingsbehov. Detta medför att deras sammanfattade 
bedömning och deras svar på revisionsfrågan är att kommunen idag bara delvis  
har en ändamålsenlig målstyrning. 

Revisorerna önskar svar på revisionsrapporten senast den 15 februari 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 6 december 2016, § 440, att ge kommunchefen  
och ekonomichefen i uppdrag att bereda revisorernas synpunkter och 
rekommendationer.  

Ekonomichefen och kommunchefen redogör för pågående arbete med att ta  
fram en styrmodell/ett årshjul. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Revisionsrapporten Granskning av målstyrningen. 
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-06, § 440. 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen och 
ekonomichefen att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2017. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
Ekonomichefen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 23 Dnr KS 2017/42.041 
 
Budgetprocess för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till budgetprocess för 2018 enligt 
föreliggande förslag.  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ta fram förslag till 
direktiv för schablonuppräkning. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Att planera budgeten för nästkommande år är en omfattande process. Arbetet 
inleds med att de politiska partierna - utifrån omvärldsanalys, årsredovisning och 
information om ekonomiska förutsättningar – tar fram politiska prioriteringar. 

Med vägledning av den politiska prioriteringsdebatten startar budgetberedningen 
sitt arbete. Budgetberedningens arbete resulterar i en strategisk plan som 
innehåller mål, inriktning, uppdrag och resursramar för de olika verksamhets-
områdena. Budgeten för kommande år fastställs av Kommunfullmäktige i juni. 

Ekonomichefen redovisar tidplanen för 2018 års budgetprogress. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budgetprocess 2018. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till budgetprocess för 
2018 enligt föreliggande förslag.  

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att ta 
fram förslag till direktiv för schablonuppräkning. Redovisning av uppdraget ska ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 7 februari 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 24 
 
Aktuella ekonomifrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och ekonomichefen redovisar pågående arbete med bokslutet  
för 2016 och aktuellt ekonomiskt läge i de olika nämnderna/förvaltningarna. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 25 Dnr KS 2016/453.214   
 
Svar på förslag till detaljplan med miljökonsekvens-
beskrivning för HÖGSBYN 1:62 m.fl. Tisselskog,  
Bengtsfors kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. inte har några erinringar mot planförslaget.  

2. ser positivt på satsningar inom besöksnäringen i Dalsland, då de medför  
positiva effekter för hela landskapet. 
 

Sammanfattning av ärendet: 

En privat exploatör har, i samarbete med Bengtsfors kommun, tagit fram ett förslag 
till detaljplan som ska möjliggöra byggandet av en semesteranläggning med 
uthyrningsstugor och tillhörande hotellbyggnad. Anläggningen placeras på en 
höglänt udde vid sjön Råvarpen i Bengtsfors kommun, i anslutning till känsliga 
miljöer, därför har en Miljökonsekvensbeskrivning upprättats som en bilaga till 
planen. Detaljplaneförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan. 

Som angränsande kommun har Melleruds kommun fått granskningshandlingarna 
för yttrande. Synpunkter ska lämnas senast 26 januari 2017. 
Planområdet ligger inom ett av Bengtsfors kommuns 16 utpekade LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Planområdet omfattas, förutom av 
strandskydd, av riksintresse för det rörliga friluftslivet, naturvården samt 
kulturmiljövården.  

Uthyrningsstugorna, i varierande storlek och utseende, placeras i fyra grupper. 
Totalt cirka 25 stugor samt en mindre hotellbyggnad. Exploatörernas 
verksamhetsidé är att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar ett 
attraktivt fritidsboende. Bebyggelsen utformas därför med en hög grad av 
tillgänglighet. 

Planen säkerställer att uthyrningsstugorna ej får omvandlas till privatägda 
fritidshus. Detaljplanen reglerar dessutom bebyggelsens utformning och inpassning 
i terrängen för att säkerställa att inte landskapsbilden skadas. 

Under samrådsskedet inkom många skriftliga synpunkter, vilket har medfört vissa 
mindre ändringar av planförslaget och kompletteringar av miljökonsekvens-
beskrivningen. 
 
Beslutsunderlag: 

• Granskningshandling - se 
http://bengtsfors.se/boendeochmiljo/planer/pagaendedetaljplaner/hogsbyn.4.72
361a57157515d2dc7cef.html 

• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande.  
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

http://bengtsfors.se/boendeochmiljo/planer/pagaendedetaljplaner/hogsbyn.4.72361a57157515d2dc7cef.html
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun 

1. inte har några erinringar mot planförslaget.  

2. ser positivt på satsningar inom besöksnäringen i Dalsland, då de medför  
positiva effekter för hela landskapet. 

 
Beslutsgång 

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

Bengtsfors kommun  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 26 Dnr KS 2016/469.042   
 
Omfördelning av investeringsbudget 2016 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att omfördela investeringsmedel från projekt Västerråda 
till tidigare beslutat projekt Gräsklippare MIF enligt föreliggande förslag inom 
befintlig investeringsbudget 2016: 
 

Total investeringskostnad Projekt 2016 Summa 

Västerråda  1 039 355 1 039 355 

     

Beslutade projekt    
Gräsklippare MIF 8321 200 000 200 000 
     

Kvarstår Västerråda  839 355 839 355 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har överlämnat förslag på omfördelning av 
investeringsmedel från projekt Västerråda till tidigare beslutat projekt  
Gräsklippare MIF. 
 
Beslutsunderlag 

• Samhällbyggnadsförvaltningens förslag. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att omfördela investerings-medel  
från projekt Västerråda till tidigare beslutat projekt Gräsklippare MIF  
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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§ 27 Dnr KS 2015/608.286   
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett särskilt boende med 54 platser  
på Ängenäs i Mellerud. 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upphandla entreprenör enligt  
modellen för utökad samverkan (partnering). 

2. ge socialnämnden i uppdrag att, parallellt med projekteringen, arbeta med  
en driftbudget och inventariebudget för det särskilda boendet på Ängenäs. 

 
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. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 223, att 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. 

Arbetsutskottet beslutade den 21 december 2016, § 461, att ge socialnämnden i 
uppdrag att ta beslut om antal platser i det särskilda boendet på Ängenäs senast 
den 15 januari 2017. 

Socialchefen redogör för beslut i socialnämndens presidie att Ängenäs särskilda 
boende ska vara ett demensboende med 9 platser per avdelning. 

Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören redogör för modellen för hur 
upphandling enligt utökad samverkan (partnering) fungerar. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-24 11
  
 
 
 
 
 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 461. 
• Socialförvaltningens/socialnämndens presidies förslag till beslut. 
• Programhandling för Ängenäs särskilda boende. 
• Information om modellen för utökad samverkan (partnering). 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett särskilt boende med 
54 platser på Ängenäs i Mellerud. 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att upphandla entreprenör enligt  
modellen för utökad samverkan (partnering). 

2. ge socialnämnden i uppdrag att, parallellt med projekteringen, arbeta med  
en driftbudget och inventariebudget för det särskilda boendet på Ängenäs. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 28    
 
Integrationsprojekt 2017, återrapport 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta integrationsprojekt  
Naturvård under 2017. 

2. ge administrative chefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med integrationsprojekt för 2017 enligt presenterat förslag. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram finansiering av handledare för projektet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapport 
av integrationsprojekt – instegsjobb, extratjänster och nystartsjobb – som 
kommunen kan erbjuda. 

Projektet föreslås starta med en rekryteringsfas där lämpliga deltagare tas ut 
utifrån utbildningsbakgrund/kompetens. Därefter följer en uppstartsfas med 
utbildning i hur svenska arbetsplatser fungerar. Personerna går sen ut till 
respektive arbetsplats för praktik under sex månader. Efter att projektperioden  
är slut ska personen gå ut i arbete, studier eller annat. 

Förslag till finansiering av projektet diskuteras. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta integrationsprojekt  
Naturvård under 2017. 

2. ge administrative chefen och samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med integrationsprojekt för 2017 enligt presenterat förslag. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram finansiering av handledare för projektet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Administrative chefen 
Kommunchefen 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 29 Dnr KS 2017/16.020   
 
Rätt till heltid, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen och HR-chefen i uppdrag att 

1. ta fram en nulägesanalys av antalet tillsvidareanställningar och dess 
sysselsättningsgrader, AVA-anställningar samt vikariat i Melleruds kommun, 
utifrån varje enskild förvaltnings förutsättningar, sysselsättningsnivåer och 
bemanningsbehov.  

2. göra en omvärldsanalys av erfarenheterna från andra kommuner som redan  
har infört rätten till heltid.  

3. göra en sammanställning av olika tänkbara metoder för att införa rätten till 
heltid och vilka som verkar mest lämpliga att använda utifrån andra kommuners 
erfarenheter.  

4. med utgångspunkt i nulägesanalysen genomföra en konsekvensanalys av vilka 
troliga effekter ett införande av rätten till heltid skulle ha.  

5. utredningen även ska omfatta frågan om möjlighet till deltid. Denna fråga ska 
belysas utifrån samma faktorer som heltidsfrågan och därmed klargöra 
eventuella fördelar och nackdelar av att inkludera möjlighet till deltid i en 
heltidsmodell.  

Delredovisningar av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
9 maj och 12 september 2017. Slutredovisning ska ske den 24 oktober 2017. 

Arbetsutskottet beslutar vidare att avsätta högst 100 tkr till genomförande av 
uppdraget. Finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har som så många andra kommuner ett stort rekryterings-
behov de kommande åren. En mer flexibel organisation ger bättre förutsättningar 
att rekrytera. Rätt till heltid är ett led i arbetet med att göra kommunen till en 
attraktiv arbetsgivare.  

Arbetsutskottet gav den 10 januari 2017, § 10, kommunchefen och HR-chefen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på ett utredningsuppdrag. Redovisning ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 januari 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-01-10, § 10. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen och HR-chefen i 
uppdrag att 

1. ta fram en nulägesanalys av antalet tillsvidareanställningar och dess 
sysselsättningsgrader, AVA-anställningar samt vikariat i Melleruds kommun, 
utifrån varje enskild förvaltnings förutsättningar, sysselsättningsnivåer och 
bemanningsbehov.  

2. göra en omvärldsanalys av erfarenheterna från andra kommuner som redan  
har infört rätten till heltid.  

3. göra en sammanställning av olika tänkbara metoder för att införa rätten till 
heltid och vilka som verkar mest lämpliga att använda utifrån andra kommuners 
erfarenheter.  

4. med utgångspunkt i nulägesanalysen genomföra en konsekvensanalys av vilka 
troliga effekter ett införande av rätten till heltid skulle ha.  

5. utredningen även ska omfatta frågan om möjlighet till deltid. Denna fråga ska 
belysas utifrån samma faktorer som heltidsfrågan och därmed klargöra 
eventuella fördelar och nackdelar av att inkludera möjlighet till deltid i en 
heltidsmodell.  

Delredovisningar av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
9 maj och 12 september 2017. Slutredovisning ska ske den 24 oktober 2017. 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar vidare att avsätta högst 100 tkr till 
genomförande av uppdraget. Finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta 
medel. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller dessa. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 30    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Löneöversyn 2017 
HR-chefen och kommunchefen redovisar diskussioner/prioriteringar i 
löneöversynen för 2017. 

• Personalrekryteringar 
Kommunchefen redogör för anställning av ny näringslivsutvecklare med 
marknadsföringsansvar. Hon börjar 24 april 2017. Tillförordnad chef för  
IFO anställs månadsvis tills rekrytering av ny sektorchef är klar. Eventuellt 
kommer den nye socialchefen att börja sin tjänst i början av mars. En konsult 
har anlitats för att rekrytera personal till IFO. Ny sektorchef för vård och omsorg 
började i mitten av januari. Ny controller har anställts från och med årsskiftet. 
Upphandling av stadsarkitekt/konsult kommer att genomföras inom kort. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 31 Dnr KS 2017/43.805 
 
Bidrag till sommarlovsaktiviteter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kultur- och fritidsutvecklaren och folkhälso-
strategen i uppdrag att samordna arbetet med att rekvirera bidraget hos MUCF  
och att informera kommunens föreningar om möjligheten att söka bidrag till 
sommarlovsaktiviteter. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som 
tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. 
MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. 

Bidraget för sommaraktiviteter som kommunen kan söka för 2017 ska möjliggöra 
möten över sociala gränser. Bidraget till ska vara ett tillskott och utöver det 
kommunerna själva anslår för sina sommarlovsaktiviteter 2017. 

Sommaraktiviteterna ska: 

• vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år 

• ge barn och unga stimulans och personlig utveckling 

• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya 
kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund 

• genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför 
ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna. 

 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsutvecklaren  
Folkhälsostrategen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 32    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Arenavecka 
Evenemanget kommer att genomföras under 16-24 september 2017. Många 
olika aktiviteter planeras. Även kommunens skolor kommer att involveras i 
genomförandet. 

• Vänerveckan 
Arrangemanget kommer att genomföras 26 augusti – 3 september 2017 med 
aktiviteter runt hela sjön, från Karlstad i norr till Vänersborg i söder. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 33 Dnr KS 2016/532.168   
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för  
Melleruds kommun och rapportera denna till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i 
kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys. 

I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26,  
§ 123) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa en risk- och 
sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Risk- och 
sårbarhetsanalys för Melleruds kommun och rapportera denna till Länsstyrelsen  
i Västra Götaland. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 34 Dnr KS 2016/550.160   
 
Årlig uppföljning av Melleruds kommuns krisberedskapsarbete 
2016  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att   

1. godkänna redovisningen av den årliga uppföljningen av kommunens 
krisberedskapsarbete 2016. 

2. redovisningen ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet  
till Länsstyrelsen. 

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun svarar 
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering. 
 
Beslutsunderlag 

• Årlig uppföljning av LEH för 2016 avseende Melleruds kommun. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att   

1. godkänna redovisningen av den årliga uppföljningen av kommunens 
krisberedskapsarbete 2016. 

2. redovisningen ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 35 Dnr KS 2016/174.293   
 
Svar på motion om att bygga det nya äldreboendet miljö-  
och energismart och använda trä m.m. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motion om att bygga det nya äldreboendet miljö-  
och energismart och använda trä m.m. som besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Tony Johansson (MP) och Inger Jocknick (MP) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige beslutar att 

1. Byggnationen av det nya äldreboendet ska göras miljövänligt och i trä. 

2. Inomhusmiljön i äldreboendet ska vara fri från gifter, skadligt material och 
ämnen enligt samma grundprinciper som kommunen i fullmäktige redan har 
fastställt för bland annat förskolor. 

3. Kommunstyrelsen uppdras att i samband med planering och genomförandet  
av byggnationen bidra till att uppmuntra och sprida kunskap om miljövänligt 
byggande i trä.  

Byggandet av det nya äldreboendet har som ambition att både byggas miljövänligt 
nu samtidigt som byggnaden ska vara ”lätt” att underhålla sedan. 

Inriktningen är att bygga det planerade nya äldreboendet, med trästomme av 
reglat trä samt en fasad i trä som bryts av med tegel eller fibercementplattor. 
Byggnaden förses även med solceller. 

När det kommer till inredningen behöver verksamheten vara delaktig för att  
kunna göra bedömningar om inredningen både kan vara giftfri och funktionell.  
En inriktning kan vara att sträva efter så miljövänliga material som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige anser motion om att bygga det nya 
äldreboendet miljö- och energismart och använda trä m.m. som besvarad. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 36 Dnr KS 2016/492.754   
 
Svar på motion om att kommunen undersöker möjligheterna 
att stå för utgifterna för läkarbesök och mediciner upp till 
högkostnadsskyddsnivå för de pensionärer i kommunen som 
har låga inkomster 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen att kommunen undersöker möjligheterna att 
stå för utgifterna för läkarbesök och mediciner upp till högkostnadsskyddsnivå för 
de pensionärer i kommunen som har låga inkomster. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) och Morgan Mathiasson (SD) föreslår i en motion den 12 oktober 
2016 att Melleruds kommun undersöker möjligheterna att stå för utgifterna för 
läkarbesök och mediciner upp till högkostnadsskyddsnivå för de pensionärer i 
kommunen som har låga inkomster. 

Enligt likställighetsprincipen måste kommuner behandla sina medlemmar lika om 
det inte finns stöd i lag. Ett sådant exempel är om en person inte kan tillgodose 
sina behov själv eller på annat sätt. Då kan försörjningsstöd beviljas enligt 
socialtjänstlagen. Mot denna bakgrund är förslaget att avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion.  
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige avslår motionen att kommunen under- 
söker möjligheterna att stå för utgifterna för läkarbesök och mediciner upp till 
högkostnadsskyddsnivå för de pensionärer i kommunen som har låga inkomster. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-24 22
  
 
 
 
 
 

§ 37 Dnr KS 2017/21.753   
 
Ansökan om medel till ungdomscentral 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun ansöker om 500 tkr av de för Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden avsatta extra folkhälsomedlen för 2017 för att inleda arbetet med en 
ungdomscentral i Mellerud. 

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att utforma ett förslag till en ungdomscentral i 
Mellerud. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 9 maj 2017. 

 
Sammanfattning av ärendet 

I budget inför 2017 tilldelades de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna extra 
folkhälsomedel för att stimulera till särskilda insatser inom det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. För norra hälso- och sjukvårdsnämnden är det 4,280 
miljoner kronor som de har beslutat att det ska gå till att stimulera till etablering 
och utveckling av familjecentraler, ungdomscentraler eller liknande verksamhet och 
fördelas enligt följande: 

• 1,43 miljoner kronor till att etablera familjecentral och/eller ungdomscentral  
eller liknande verksamhet i de kommuner där den verksamheten inte finns idag. 

• 1,43 miljoner kronor till att utveckla befintliga familjecentraler eller liknande 
verksamhet. 

• 1,42 miljoner kronor till att utveckla befintliga ungdomscentraler eller liknande 
verksamhet till exempel ”en väg in verksamhet för ungdomar” 

Nu vill nämnden veta om kommunerna planerar att utveckla verksamhet enligt 
ovan. I så fall kan kommunerna skicka in en intresseanmälan. Ett krav är att det 
finns långsiktiga planer och att det behöva lite stimulans under 2017 för att komma 
igång mot den inriktning som planeras. Pengarna ska ses som ett tillfälligt tillskott 
för att stimulera och öka utvecklingstakten, att få tillstånd en förändring, om alla 
andra förutsättningar finns på plats för det. Medlen kommer att utbetalas löpande 
och skulle det komma in fler intresseanmälningar än vad det finns medel för, görs 
en prioritering. 
 
Beslutsunderlag 

• Intresseanmälan till Västra Götalandsregionen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun ansöker om 500 tkr av de för Norra hälso- och sjukvårds-
nämnden avsatta extra folkhälsomedlen för 2017 för att inleda arbetet med en 
ungdomscentral i Mellerud. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att utforma ett förslag till en ungdomscentral i 
Mellerud. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde 
den 9 maj 2017. 

 
Beslutsgång 

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

Västra Götalandsregionen 
Folkhälsostrategen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 38    
 
Genomgång av Kommunala pensionärsrådets protokoll  
2016-11-23 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Protokoll fört vid kommunala pensionärsrådets sammanträde den  
23 november 2016 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala pensionärsrådets protokoll 2016-11-23.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunala pensionärsrådet  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39    
 
Genomgång av Kommunala funktionshinderrådets protokoll 
2016-11-23 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Protokoll fört vid kommunala funktionshinderrådets sammanträde den  
23 november 2016 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2016-11-23.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunala funktionshinderrådet  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 40    
 
Information om Sunnanå golfanläggning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen lämnar en aktuell information om Sunnanå golfanläggning. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Asylboenden 
Asylboendena i Dals Rostock och Dalskog kommer att avvecklas under 
vintern/våren 2017. Asylboendet i Håverud har avtal till hösten 2017. 
Kommunen kommer få information om avvecklingen vid en träff den  
1 februari 2017  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Kommunalt VA i Upperud 
Samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell redovisning av pågående arbete  
med kommunalt VA i Upperud. 

• Besöksrutiner i kommunhuset 
Daniel Jensen (KD) tar upp de nya besöksrutinerna i kommunhuset vad  
gäller in- och utscanning av besökare. 

• Invigning av bowlinghallen 
Kommunchefen informerar om att invigning av bowlingshallens nya banor 
kommer att ske onsdagen den 8 februari 2018, klockan 12.00. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från samman- 
träden m.m: 

• Föreläsning för kommunanställda 
Paolo Roberto föreläste om hälsa, motion och kost för kommunanställda i  
Sparbankssalongen på Kulturbruket på Dal den 19 januari 2017. Daniel Jensen 
överlämnar en gåva som kan lämnas över till kommande föreläsare. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Daloc AB i Mellerud för att informera  
sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


