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Dnr KS 2016/225.042

Genomlysning av socialnämndens verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen
2. ge socialnämndens ordförande och socialchefen i uppdrag att redovisa framtagna
åtgärder för att minska underskottet i budget 2016 och behov av utökning av
budget 2017 vid arbetsutskottets sammanträde den 8 november 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens prognos 1/2016 visar ett befarat överskridande av budget för 2016
med 10,4 Mnkr. Orsaken är Myndighetsverksamhetens beslut om placeringar av
barn och unga samt vuxna på institution. Det beror även till en del på ökade
kostnader för försörjningsstöd. Det är även en kostnadsökning framför allt på 2,5
Mnkr inom hemtjänsten samt för Fagerlids demensboende och Bergs
korttidsboende.
Arbetsutskottet gav den 10 maj 2016, § 153, socialnämnden i uppdrag att
genomlysa de verksamheter som visar minus och återkomma med förslag på
åtgärder.
Socialchefen fick den 7 juni 2016, § 213, i uppdrag att fortsätta arbetet med att
genomlysa socialnämndens verksamheter.
Socialnämnden har den 31 augusti 2016, § 58, gett utskottet i uppdrag att komma
med förslag till kommunstyrelsen på hantering av underskottet.
Socialchefen redogör för socialnämndens beslut den 21 september 2016, § 73, att
ge socialchefen i uppdrag att
1. avveckla HVB Spera snarast med anledning av det minskade antalet
ensamkommande barn.
2. införa anställnings- och inköpsstopp resten av 2016 för socialnämndens samtliga
enheter, vilket innebär att ansvarsnivån flyttas från enhetschef till sektorschef.
3. se över avgiftsnivåer, lokaldisponering, bilpool, daglig verksamhet LSS och
vakanshållning av fältsekreterartjänster.
4. lägga förslag på ramförändring inför budget 2017 utifrån den reducerade nivån
samt för de beräknade ökningar som väntas inför 2017 utifrån delårsbokslutet
2016.
Uppdraget skall redovisas till socialnämnden 31 oktober med besparingsnivåer och
konsekvensbeskrivning för varje åtgärd.
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Arbetsutskottet gav den 27 september 2016, § 343, kommunchefen och
ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen analysera
1. hur kostnadsläget för socialnämnden ser ut i januari 2017.
2. på vilket sätt socialnämnden kommer att använda de 5,5 Mnkr som nämnden
fått i extra anslag i rambeslutet inför budget 2017.
3. vilka konsekvenser det blir om kostnadsläget i januari 2017 är högre än
tilldelade medel i rambeslutet för 2017.
Beslutsunderlag







Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 153.
Socialnämndens beslut 2016-05-31, § 46 och socialchefens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2016-06-07, § 213.
Socialnämndens beslut 2016-08-31, § 58.
Socialnämndens beslut 2016-09-21, § 73.
Arbetsutskottets beslut 2016-09-27, § 343.

Socialnämndens ordförande och socialchefen lämnar en aktuell rapport över
socialnämndens verksamhet och idéer kring åtgärder för att minska underskottet.
Ekonomichefen redovisar genomförd analys av socialnämndens aktuella
kostnadsläge och vilka konsekvenser underskottet får.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen
2. ge socialnämndens ordförande och socialchefen i uppdrag att redovisa
socialnämndens förslag på åtgärder för att minska underskottet i budget 2016
och behov av utökning av budget 2017 vid arbetsutskottets sammanträde den
8 november 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande
Socialchefen
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Dnr KS 2016/423.005

Projekt WiFi på strategiska platser i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge administrative chefen i uppdrag att genomföra
projekt med Wifi på strategiska platser i Melleruds kommun. Finansiering av
projektet sker inom befintlig driftbudget för 2016.
Sammanfattning av ärendet
Från besökare och kommuninvånare har det länge funnits ett önskemål om
att kunna koppla upp sig via så kallade ”Hot Spot” (öppen och kostnadsfri
internetuppkoppling) på valda platser, så som till exempel kommunkontoret,
biblioteket, torget.
Administrativa chefen har fått uppdraget att planera för ett projekt i syfte att
driftsätta ett öppet WiFi för invånare och besökare i kommunen. För att kunna
starta projektet behöver förutsättningarna och kostnadsbilden för projektet
klarläggas genom en förstudie.
Arbetsutskottet beslutade den 13 september 2016,§ 298, att
1. ge administrativa chefen i uppdrag att starta en förstudie om förutsättningarna
och kostnadsbilden för att driftsätta ett öppet WiFi på valda platser inom
kommunen.
2. förstudien ska finansieras inom administrativa enhetens ordinarie ram.
3. redovisning av förstudien ska ske på arbetsutskottets sammanträde den
11 oktober 2016.
Administrative chefen redovisar resultat av genomförd förstudie.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
 Arbetsutskottets beslut 2016-09-13, § 298.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge administrative chefen i uppdrag
att genomföra projekt med Wifi på strategiska platser i Melleruds kommun.
Finansiering av projektet sker inom befintlig driftbudget för 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Administrative chefen
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Dnr KS 2016/390.845

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i
dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och
servicehuset
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i dragning av
fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till ett belopp av 35 tkr
kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2016, § 149, att Melleruds kommun
godkänner en investering avseende dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset till ett belopp av 40 tkr (fyrtio tusen kronor) och
uppdrog till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen. Avskrivningstiden ska vara tio år.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2016-09-14, § 149.
 Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd
investering i dragning av fiberkabel mellan receptionsbyggnaden och servicehuset
till ett belopp av 35 tkr kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2015/587.845

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i
ombyggnad av butik
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd investering i ombyggnad
av butik till ett belopp av 202 146 kronor exklusive moms.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015, § 225, att Melleruds kommun
godkänner en investering avseende en ombyggnad av butik till ett belopp av 350
tkr (trehundrafemtiotusen kronor) och gav kommunchefen i uppdrag att teckna
avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska
vara 15 år.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2015-12-02, § 225.
 Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisning av genomförd
investering i ombyggnad av butik till ett belopp av 202 146 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/490.845

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i ny
barnpool
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende en ny barnpool till ett
belopp av 1 Mnkr (en miljon kronor).
2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 10 oktober 2016 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende en ny barnpool.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 1 Mnkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun godkänner en investering avseende en ny barnpool till ett
belopp av 1 Mnkr (en miljon kronor).
2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/225.042

Träff med kommunens revisorer
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet träffar kommunens revisorer för att diskutera socialnämndens
ekonomiska situation och kommunstyrelsens plan för att nämnden ska kunna
klara verksamheten inom budgetram.
Kommunchefen redogör för kommunstyrelsens uppsiktsplikt av socialnämndens
ekonomi och hur diskussionerna förs kring av åtgärder och uppföljning m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2015/376.288

Utökning av anslag för renovering av Tingshuset lokaler –
omfördelning av 2016 och 2017 års investeringsbudgetar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare
beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr.
2. finansiering sker genom en omfördelning inom 2016 och 2017 års investeringsbudgetar.
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.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2016, § 20, att ge kommunchefen
i uppdrag att upphandla de olika delarna av upprustningen av Tingshusets lokaler
samt att omdisponera investeringsbudgeten för 2016 med 2,2 Mnkr.
Fastighetschefen redogör för det pågående upprustningsarbetet och de behov
av åtgärder som uppstått för att återskapa rummen i originalskick, byta ut
elskåp och elledningar, belysning, ventilation och larm m.m. Dessa åtgärder
medför ökade kostnader och ytterligare beslut om omdisponering/utökning av
investeringsbudgeten för 2016.
Arbetsutskottet gav den 27 september 2016, § 338, fastighetschefen i uppdrag
att ta fram en ny kostnadskalkyl för upprustningen av Tingshuset. Redovisning
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 oktober 2016.
Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsförvaltningens kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna en utökning av anslag för renovering av Tingshuset från tidigare
beslutade 2,2 Mnkr till 4,8 Mnkr.
2. finansiering sker genom en omfördelning inom 2016 och 2017 års investeringsbudgetar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/473.054

Projekt Egenkontrollsystem måltider, projektbeskrivning och
igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Egenkontrollsystem måltider och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har mat för stora belopp i frysar och kylar och behöver därför ett
system som larmar vid avvikelse på temperaturen och underlättar vid hantering av
egenkontroll. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill installera detta system i två av
produktionsköken – Karolinerskolan och Skållerudshemmet.
Syftet är att få ett modernt och säkert system på egenkontroll och larm på
kylar/frysar i produktionsköken. Det kommer att frigöra tid då all temperaturmätning sker automatiskt.
Projektet beräknas pågå från den 20 oktober till den 31 december 2016.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Egenkontrollsystem måltider och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Kostchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2016/478.052

Projekt Vårbruksgatan ny gata, projektbeskrivning och
igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Vårbruksgatan ny gata och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Ett företag har byggt en ny lokal och kommunen behöver anlägga en ny gata
för att få en väg till företaget.
Projektet beräknas pågå från den 10 maj till den 31 oktober 2016.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Vårbruksgatan ny gata och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2016/477.052

Projekt Vårbruksgatan ny belysning, projektbeskrivning
och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Vårbruksgatan ny belysning och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Ett företag har byggt en ny lokal och kommunen behöver gräva ledningar och
sätta upp belysningsstolpar längs nyanlagd gatan till företaget.
Projektet beräknas pågå från den 1 september till den 31 oktober 2016.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Vårbruksgatan ny belysning och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 376

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25
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Dnr KS 2016/476.052

Projekt Reparation av Strömbron i Håverud, projektbeskrivning och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Reparation av Strömbron i Håverud, och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Strömbron i Håverud är en säkerhetsrisk och håller på att vittra sönder. Kommunen
behöver sätta upp ett staket och gjuta runt bron under vattnet. Åtgärderna görs för
att bron ska kunna användas på ett säkert sätt i framtiden.
Projektet beräknas pågå från den 30 september till den 31 december 2016.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Reparation av Strömbron i Håverud, och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 377

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25
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Dnr KS 2016/472.052

Projekt Reparation av kaj vid Dalslands Center,
projektbeskrivning och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Reparation av kaj vid Dalslands Center och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kajen vid Dalsland Center i Håverud håller på att rasa och tam med Strömbron.
Kommunen behöver därför säkra kajen genom att gjuta och sätta spont under
vattnet. Åtgärderna görs för att bron ska kunna användas på ett säkert sätt i
framtiden.
Projektet beräknas pågå från den 30 september till den 31 december 2016.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Reparation av kaj vid Dalslands Center och lämna
en slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2016/474.052

Projekt Gång- och cykelväg Järnvägsgatan, projektbeskrivning
och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Gång- och cykelväg Järnvägsgatan och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommun ska bygga ut pendelparkeringen och bygga en GC-väg mellan
Brandstationen och Resecentrum. Därefter kommer Trafikverket ta över drift
och underhåll av GC-vägen. Syftet är att öka antalet parkeringsplatser så fler
kan parkera och personer kan gå säkrare till och från Resecentrum utefter
Järnvägsgatan.
Projektet beräknas pågå från den 30 september 2016 till den 30 juli 2017.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Gång- och cykelväg Järnvägsgatan och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 379

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25
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Dnr KS 2016/472.056

Projekt Belysning gång- och cykelväg, projektbeskrivning och
igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Belysning gång- och cykelväg och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har många GC-vägar som inte har belysning idag men vill att man ska
gå och använda dessa året om. Genom att köpa in belysningspollare och sätta
upp dem utefter GC-vägen runt golfbanan kan kommunen få fler att använda
GC-vägarna och hjälpa till att förbättra hälsan för personer som är ute och
rör på sig.
Projektet beräknas pågå från den 1 september 2016 till den 31 maj 2017.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Belysning gång- och cykelväg och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 380

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25
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Dnr KS 2016/471.052

Projekt Asfalt 2016, projektbeskrivning och
igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Asfalt 2016 och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Kommun har många gator och ytor som är i dåligt skick och behöver därför
asfaltera, gräva och säkra upp vägar och publika ytorna. Arbetet sker tillsammans
med NCC.
Projektet beräknas pågå från den 1 september till den 31 december 2016.
Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Asfalt 2016 och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2013/616.052

Slutredovisning av projekt Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
För att höja trafiksäkerheten och få ner hastigheten på Bergsgatan, Vilhelmsgatan,
Skolgatan, Odengatan, Långgatan och i korsningen Norra Kungsgatan/Bergsgatan
behöver kommunen tillsammans med Vägverket hitta lösningar med enkla metoder
och fartdämpande lösningar. Målet är att få en tryggare trafikmiljö för boende och
för gående i områdena.
Projektet beräknas pågå under perioden 2013-12-19—2014-07-30.
Beslutsunderlag
 Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 382

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2015/447.052

Slutredovisning av projekt Handikapp och yttre tillgänglighet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Handikapp och yttre
tillgänglighet och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I Melleruds kommun finns många råkantstenar som är ett tillgänglighetshinder.
Syftet med projektet är att, genom att ta bort kantstenar och asfaltera, få till en
bra lösning när personer ska ta sig över Storgatan i Mellerud men rullator och
rullstol.
I projektet ingår även en tillgänglighetsanpassning av den allmänna badplatsen
vid Örsjö genom hårdgjorda ytor från parkeringen ned till stranden samt
byggnation av en badramp ned i vattnet.
Projektet beräknas pågå från 31 juli till 31 december 2015.
Arbetsutskottet gav den 8 september 2015, § 268, gatu- och parkchefen i uppdrag
att starta projektet Handikapp och yttre tillgänglighet och att lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsunderlag
 Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Handikapp och yttre tillgänglighet och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Gatuchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2016/85.052

Slutredovisning av projekt Tillbyggnad lada på gruppboende
Gården
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Tillbyggnad lada på
gruppboende Gården och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Daglig verksamhet som är förlagt i ladan behöver bygga ut med två rum för att
kunna omdisponera sina boendelokaler ute på gården. Baracken som nu används
för daglig verksamhet blir bostad för en brukare.
Tillbyggnaden är 32 kvadratmeter fördelat på två rum och en korridor med
möjlighet till kontorsplats. Bygglov behöver sökas för tillbyggnaden.
Arbetsutskottet gav den 23 februari 2016, § 59, samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Tillbyggnad lada på gruppboende Gården
(Gerdserud 1:96) och att lämna slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsunderlag
 Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Tillbyggnad lada på gruppboende Gården och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Fastighetschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 384

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2014/619.003

Tillgänglighets- och användbarhetsplan plan för Melleruds
kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.
2. ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att upprätta en strategi
för implementering och upprätthållande av de mål som framgår i Tillgänglighetsoch användbarhetsplan för Melleruds kommun. Strategierna ska redovisas till
kommunstyrelsen i samband med 2017 års bokslut.
3. ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att redovisa hur målen
har implementerats i respektive verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 16 december 2014, § 113, att begära att
kommunstyrelsen beslutar om att en revidering av den nu gällande
handikappolitiska planen görs och att socialnämnden som facknämnd får uppdraget
att genomföra revideringen och att kommunstyrelsen blir sammanhållande i det
förvaltningsövergripande arbetet.
Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2015, § 2, att ge kommunchefen i
uppdrag att, tillsammans med ansvariga inom berörda förvaltningar, ta fram ett
förslag till ny tillgänglighetsplan.
Beslutsunderlag






Socialnämndens beslut 2014-12-16, § 113.
Nuvarande Handikappolitisk plan.
Arbetsutskottets beslut 2015-01-14, § 2.
Förslag Tillgänglighetsplan för Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag.
2. ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att upprätta en strategi
för implementering och upprätthållande av de mål som framgår i Tillgänglighetsoch användbarhetsplan för Melleruds kommun. Strategin ska redovisas i början
av nästkommande mandatperiod.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25

sida

3. ge kommunstyrelsen och samtliga nämnder i uppdrag att redovisa hur målen
har implementerats i respektive verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2016/325.214

Detaljplan för kvarteret Lunden 3 och del av Lunden 2
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom förslag till detaljplan för kvarteret
Lunden 3 och del av Lunden 2 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens planområde omfattar nuvarande Rådahallen samt cirka 60 meter
söder om sporthallen och ca 40 meter norr om hallen. Planförslaget medger en
utbyggnad i storleksordningen 25 x 60 meter med en högsta byggnadshöjd på
10 meter.
I detaljplanen tas även en del av Bergsgatan med, nämligen delen mitt för
nuvarande Rådahallen. Avsikten är att skapa en yta där enbart gång- och
cykeltrafik är tillåten och därigenom stoppa genomfartstrafik med bilar på
Bergsgatan.
Detaljplaneförslaget har varit ute för samråd under sommaren 2016. En
sammanfattning av de inkomna synpunkterna godkändes av byggnadsnämnden
vid nämndens möte i augusti 2016. Byggnadsnämnden beslutade då även att en
granskningshandling kan tas fram genom att samrådshandlingen bearbetas med
beaktande av de inkomna synpunkterna.
Byggnadsnämndens beslutade den 28 september 2016, § 153, att
1. godkänna granskningshandlingen.
2. skicka ut granskningshandlingen på granskning (enligt 5 kap. 18 § PBL)
under perioden 10–31 oktober 2016.
Beslutsunderlag





Byggnadsnämnden beslut 2016-09-28, § 153.
Underrättelse om granskning.
Förslag till Detaljplan för Lunden 3 m.fl.
Skuggstudie för tillbyggnad av Rådahallen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom förslag till
detaljplan för kvarteret Lunden 3 och del av Lunden 2 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2016/485.041

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017 enligt föreliggande förslag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunnar Karlsson (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017. Taxorna ska fastställas
av medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017
enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr KS 2016/374.106

Medfinansiering av IVPA-verksamhet (I väntan på ambulans)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att avsluta ärendet då frågan inte är aktuell eftersom
IVPA-verksamheten finansieras inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds
verksamhetsbudget.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunnar Karlsson (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) gav
den 27 september 2013 parterna i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
regiongemensam modell för IVPA i syfte att säkerställa en effektiv och jämlik vård
avseende livräddande insatser.
IVPA regleras i Ambulansförordningen (SOSFS 2009:10) och innebär att
räddningstjänsten och ambulanssjukvården samverkar om bl.a. insatser vid
hjärtstopp.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) medlemskommuner har ställt sig
positiva till att förbundet tecknar avta om I Väntan På Ambulans (IVPA) med Västra
Götalandsregionen/NU-sjukvården. Avtalet undertecknades den 21 mars 2016.
Inför genomförandet av IVPA-verksamheten har en projektplan som beskriver
omfattning och kostnader tagits fram av NÄRF. Kostnaderna beräknas till 743 tkr
varav 115 tkr utgörs av utbildningskostnader (lön) för RIB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).
Medel för ovanstående kostnader finns inte budgeterade hos NÄRF som önskar att
medlemskommunerna tillskjuter medel med 743 tkr enligt en fördelningsnyckel.
Arbetsutskottet beslutade den 30 augusti 2016, § 283, att avvakta med beslut tills
ärendet har behandlats vid ägarsamrådet den 20 oktober 2016.
Beslutsunderlag
 Avtal med IVPA-medverkan vid räddningstjänstförbundet NÄRF.
 Projektplan – införande av IVPA på NÄRF.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att avsluta ärendet då frågan inte
är aktuell eftersom IVPA-verksamheten finansieras inom Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds verksamhetsbudget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-25

Dnr KS 2016/459.041

Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2017 föreligger.
Beslutsunderlag

















Kopieringstaxa 2017
Taxa för uthyrning av utrustning till föreningar 2017
Taxor vid Rådahallen Sport och fritidscenter 2017
Fjärrvärmetaxa för 2017
Renhållningstaxa 2017
Taxa för Hunnebyns avfallsanläggning 2017
Taxa för slamtömning 2017
Taxa för snöröjning 2017
Taxa för lunch i kommunens restauranger 2017
Tomttaxa 2017
Taxor och avgifter för arrenden 2017
VA-taxa 2017
Torghandelstaxa 2017
Taxa för uteserveringar 2017
Taxor och avgifter i Sunnanå hamn 2017
Taxa för hyror och upplåtelsevillkor för kommunala lokaler 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2017 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 389

Redovisning av öppna ärenden 2016-10-18
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala ärendehanteringssystemet W3D3.
Kommunchefen/chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ska två gånger
per år – juni och november – redovisa alla öppna ärenden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Öppna ärenden kommunstyrelsekontoret 2016-10-18.
 Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 390

Återrapportering av verkställda ärenden 2016-05-30 -- 10-18
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen ska lämna en återrapportering av
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i
juni och november.
Beslutsunderlag
 Verkställda beslut kommunstyrelsekontoret 2016-05-30--10-18.
 Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-05-30--10-18.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 391

Presentation av tillträdande chef för Dalslands Konstmuseum
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Jörgen Svensson, som tillträder tjänsten som chef för Dalslands Konstmuseum
den 1 mars 2017, presenterar sig och sin bakgrund som konstnär och som verksam
inom olika muséer och konstskolor m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/84.041

Reviderad Budget 2017, plan 2018-2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa reviderad budget för 2017, plan 2018-2019.
2. socialnämndens budget utökas med 2,4 Mnkr. Finansiering sker genom
motsvarande minskning av kommunstyrelsens budget.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige
före november månads utgång.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 78, att
1. fastställa budget 2017 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. på grund av hög investeringsnivå för budgetåren 2017 och 2018 medges
undantag för det finansiella målet att investeringar ska finansieras med egna
medel.
3. fastställa verksamhetsplan för 2018-2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderad budget 2017,
plan 2018-2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad budget
för 2017.
Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens budget
med 2,4 Mnkr. Finansiering sker genom motsvarande minskning av kommunstyrelsens budget.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/241.041

Reviderad investeringsbudget 2017, plan 2018-2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad investeringsbudget för
2017, plan 2018-2019.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 79, att
1. fastställa investeringsbudget för 2017.
2. fastställa investeringsplan för 2018-2019.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelseförvaltningens förslag till reviderad investeringsbudget 2017,
plan 2018-2019.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad
investeringsbudget för 2017, plan 2018-2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016/242.045

Borgensram och låneram för 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2017, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäder
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 160 Mnkr jämte därpå
löpande kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2016 utökas med 60 mkr
för att därefter uppgå till 187 Mnkr.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med
fastställande av kommunens årsbudget, ange en borgensram för de kommunala
bolagen samt en låneram för kommunen.
Det är många investeringsprojekt på gång som är lite oklara i tid, nya bostäder,
vattenintag, nytt äldreboende. Det kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2016, § 80, att avvakta beslut om
borgens- och låneram för 2017 till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2017, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäder
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på 160 Mnkr jämte därpå
löpande kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2016 utökas med 60 mkr
för att därefter uppgå till 187 Mnkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2015/608.286

Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. ta upp ärendet för information vid kommunstyrelsens sammanträde den
9 november 2016.
Sammanfattning av ärendet
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.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2016, § 23, 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.
Arbetsgruppen presenterar sammanställning av inkomna synpunkter från de
politiska partierna över förslag på utformning av särskilt boende på Ängenäs.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. ta upp ärendet för information vid kommunstyrelsens sammanträde den
9 november 2016.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialchefen
Samhällsbyggnadschefen
Projektingenjören
Sakkunnig äldreomsorg
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Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 397

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden
m.m:
 Mellerudsmässan
Kommunchefen rapporter för Mellerudsmässan som genomfördes i Rådahallen
den 22-23 oktober 2016.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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