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§ 397 Dnr KS 2017/544.042 
  
Taxor för Dalslands miljö- och energinämnd 2018  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun antar Dalslands miljö- och 
energinämnds taxor och avgifter för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslands energi- och miljönämnd har den 14 september 2017, § 39, beslutat att 
föreslå kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och 
Mellerud att fastställa taxor och avgifter för Dalslands miljö- och energinämnds 
verksamhet enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd 2017-09-14, § 39 
• Grundtaxa MB förslag 2018 
• Grundtaxa bilaga 1 
• Grundtaxa bilaga 2 
• Grundtaxa bilaga 3 
• Taxa livsmedelstillsyn 2018 
• Taxa receptfria läkemedel 2018 
• Taxa sprängämnesprekursorer 2018 
• Taxa strålskydd 2018 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun 
antar Dalslands miljö- och energinämnds taxor och avgifter för 2018 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 398 Dnr KS 2017/539.042 
 
Norra Älvsborgs Räddningsförbunds (NÄRF) taxor 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2018. Taxorna ska fastställas  
av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Begäran om antagande av taxor för 2018 Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

• Förslag till Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för 
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2017.  

• Direktionens beslut 2017-09-20, § 30 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn  
för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 399 Dnr KS 2017/42.041     
 
Budget 2018, plan 2019-2020 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärenden när det gäller förslag till 
utökning av kultur- och utbildningsnämndens budget 2018 för skolskjutsar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. § 8 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige 
före november månads utgång.  

Med anledning av förändrade ekonomiska förutsättningar sedan kommun-
fullmäktige fastställde budget för 2018 i juni 2017 behöver ett nytt beslut om 
budget för 2018 antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Reviderat förslag till budget för 2018 och plan 2019-2020.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. fastställa budget 2018 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål. 

2. fastställa verksamhetsplan för 2019-2020. 

Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärenden när det 
gäller förslag till utökning av kultur- och utbildningsnämndens budget 2018 för  
skolskjutsar. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar 
att återremittera ärendet. 
 
Beslutet skickas till 

Ekonomichefen 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 400 Dnr KS 2013/318.276    
 
Energiprojekt EES - uppföljning av energiförbrukningen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Energirådgivaren vid Dalslandskommunernas Kommunalförbund redovisar en 
uppföljning av Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder 
som genomförts samt hur det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom 
energiområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av uppföljning. 
 
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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§ 401 Dnr KS 2017/575.042 
   
Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 
för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde för  
2018 föreligger.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde 2018. 
• Socialnämndens beslut 2017-09-25, § 116. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 402 Dnr KS 2017/573.002 
  
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning för Socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på bankkonto 8234-7  
3512 3363: 

Socialchef Roger Granat 
Sektorchef IFO Magnus Jonsson 
Socialsekreterare Ingela Pettersson 
Socialsekreterare Anna-Karin Sandberg 
Socialsekreterare Inga-Lena Andersson 
T.f. handläggare Niclas Nilsson 
Handläggare Helena Sundström 
Handläggare Maria Pettersson Kylberg 
Enhetschef Camilla Björk Karlsson 
Enhetschef Johanna Bavington 
Socialsekreterare Cajsa Lindberg 
Socialsekreterare Sara Brännström 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att 
utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2017-09-25, § 125. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer 
bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt 
på bankkonto 8234-7 3512 3363. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 403 Dnr KS 2017/575.042 
 
Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  
för 2018 föreligger. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag taxor och avgifter 2018 – Kommunstyrelseförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2018 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 404 Dnr KS 2016/276.253 
 
Försäljning av kommunal mark i Sundserud i Åsensbruk 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen informerar om diskussioner som förts med exploatören 
och redovisar förslag till kalkyl för kostnadsfördelning mellan kommun/exploatör  
vid försäljning av kommunal mark i Sundserud i Åsensbruk 
 
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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§ 405   
 
Redovisning av öppna ärenden inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017-10-17 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

TF. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av  
alla öppna ärenden två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i 
november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-17-2017-10-17 
• Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-17-2017-10-17 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 406   
 
Återrapportering av verkställda beslut inom kommun-
styrelsens verksamhetsområde 2017-05-17--10-17 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

TF. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av 
verkställda beslut två gånger per år – vid kommunstyrelsens sammanträden i 
november och juni. 
 
Beslutsunderlag 

• Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2017-05-17-2017-10-17 
• Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-05-17-2017-10-17 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 407 Dnr KS 2017/309.003 
 
Förslag till Utveckling av intern kontroll för Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

1. Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 

2. Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. 

3. Upphäver nuvarande Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 januari 2003, § 3. 

 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunchefen har utredaren gjort en nulägesinventering av  
arbetet med intern kontroll inom Melleruds kommun. Syftet är att utveckla  
arbetet med intern kontroll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till 

• utredaren att ta fram ett förslag till modell för arbete med intern kontroll i 
Melleruds kommun. 

• kommunchefen att se över kommunens reglemente för intern kontroll. 

Förslagen ska senast presenteras vid utskottets möte den 24 oktober 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från KSAU 2017-06-20, § 243 
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 
• Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll 
• Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun 
• Remissvar från Socialnämnden 
• Remissvar från Kultur- och utbildningsnämnden 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

1. Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun. 

2. Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun.  

3. Upphäver nuvarande Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun som 
fastställdes av kommunfullmäktige den 29 januari 2003, § 3. 

 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 408  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Inköp av fastighet 
T.f. kommunchefen informerar om diskussioner som förts med ägaren till aktuell 
fastighet om kommunens eventuella köp av del av fastighet för att kunna bygga 
övergång till planerat köpcenter. 

• Upphandlingssamarbete upphör 
T.f. kommunchefen informerar om att den gemensamma upphandlings-
organisationen i Dalsland upphör. Övriga kommuner har eller håller på att 
rekrytera upphandlingsansvariga. T.f. kommunchefen håller på att utbilda en av 
förvaltningens ekonomer så att hen ska kunna ta över denna arbetsuppgift. 

 
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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§ 409 Dnr KS 2017/42.041        
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2018 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i Melleruds kommuns Vision, värdegrund och inriktningsmål 
fastställer nämnderna nämndmål. 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande, socialnämndens vice ordförande och 
samtliga förvaltningschefer redovisar nämndmålen för 2018. Ett syfte med redo-
visningen är att undersöka i vilken utsträckning som målen är uppföljningsbara. 
 
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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§ 410 Dnr KS 2017/16.020 
 
Rätt till heltid, slutredovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2021. 

2. avsätta 615 tkr där finansiering sker inom budget. 

Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en uppdragshandling inför rekryteringen  
av projektledare inklusive en beskrivning av arbetsfördelning mellan projekt-
organisationen respektive linjeorganisationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 24 januari 2017 gav Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) ett 
utredningsuppdrag om rätt till heltid till dåvarande kommunchef och dåvarande HR-
chef (KSAU 2017-01-24, § 29). 

Uppdraget har delredovisats vid två tillfällen för KSAU, den 23 maj 2017 (§ 199) 
respektive 12 september 2017 (§ 333). Den 24 oktober 2017 ska uppdraget 
slutredovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Dokumentet Redovisning av utredningsuppdraget Rätten till heltid beskriver hur 
utredningsuppdraget har genomförts samt förklarar de olika dokumentens 
taxonomi. 
 
Beslutsunderlag 

• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 21 januari 2017 (§ 29) - Uppdraget 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 23 maj 2017 (§199) – 

delredovisning 1 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll från KSAU 12 september 2017 (§ 333) – 

delredovisning 2 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Redovisning av utredningsuppdraget Rätten till heltid 
• Nulägesanalys, 2017-10-13 
• Omvärldsanalys, 2017-10-13 
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2021 
• Övergripande riskbedömning inför ändring i verksamhet 
• Underlag till handlingsplan utifrån Heltidsresans mall 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. fastställa Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2021. 

2. avsätta 615 tkr där finansiering sker inom budget. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar att ta fram en uppdragshandling inför rekryteringen  
av projektledare inklusive en beskrivning av arbetsfördelning mellan projekt-
organisationen respektive linjeorganisationen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 

 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 411 Dnr KS 2017/584.024 
 
Lönekartläggning 2017 för Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lönekartläggning 2017 för Melleruds 
kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Lönekartläggning har genomförts under hösten 2017 och ligger till grund för 
lönebildningen 2018. Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att  
få ett genomarbetat och analyserat resultat inför kommande löneöversyn.  

Lönekartläggningen påvisade inga osakliga löneskillnader beroende på kön. 
Samtliga löneskillnader kan förklaras med sakliga argument. Kommunens 
kompetensförsörjningsbehov och individuell lönesättning är de vanligaste  
orsakerna till löneskillnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
• Melleruds kommuns Lönekartläggning 2017. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
Lönekartläggning 2017 för Melleruds kommun. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 412       
 
Personalfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

T.f. HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Rekrytering av ny HR-chef 
Ansökningstiden för den utannonserade tjänsten går ut den 29 oktober 2017. 
T.f. HR-chefen och den tillträdande kommunchefen går löpande igenom inkomna 
ansökningar, utvärderar och genomför en första intervjuomgång. 

 
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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§ 413 Dnr KS 2017/602.133    
 
Aktuella asyl-, flykting- och integration – rapport/ 
avstämning från verksamheterna 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Administrative chefen, socialchefen, kultur- och utbildningschefen, 
integrationskoordinatorn och t.f. kommunchefen informerar om aktuella  
asyl-, flykting- och integrationsfrågor: 

• Integration i Melleruds kommun 2017 
Administrative chefen redovisar statistik över kommunplacerade i Fyrbodal och 
inflyttning/vidareflyttning under etableringstiden. Ansvarsfördelning under 
etableringstiden (2 år). 

• Flyktingmottagning i Melleruds kommun 
Integrationskoordinator redovisar processbeskrivningen för flyktingmottagandet.  

• Insatser som bedrivs utöver Lag 2010:197 
Arbetsintegrerad integration, Blanketter och myndighetsstöd. Kommunikation. 
Låna en kompis. Arbetsmarknadskunskap. 

• Socialnämndens verksamhet 
Hjälpa till att göra det möjligt att arbeta och studera för den nyanlända. 
Socialchefen redogör för vad som görs för de som saknar inkomst. 
Socialnämndens verktyg – arbetsförmedlingen, försäkringskassan, SFI, 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet och 
sjukvården. Var och en gör vad man kan för sin försörjning. Statistik över 
ekonomiskt bistånd. Socialförvaltning som arbetsgivare. Vad händer framåt? 

• Kultur- och utbildningens verksamhet 
Melleruds kommuns har den största barn- och elevökningen i Fyrbodal. Stor 
anhöriginvandring. 440% ökning på SFI under 2014-2017. Utökning av 
verksamhet och lokaler. Pågående insatser/aktiviteter – språkutvecklande 
arbetssätt, samverkansprojekt inom Regionalt utvecklingscentrum, IT-satsning 
med Ipad från årskurs 6 till gymnasiet, studiestöd och läxhjälp, lovskola, 
kartläggning av nyanlända elever, språkassistenter, utökad skolskjuts, 
statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan, integrationsprojekt, Stinsens 
ungdomshus, studiestöd via inläsningstjänst, modersmålsundervisning, 
praktikplatser för nyanlända lärare, yrkes-SFI, undersköterskeutbildning med 
språkstöd, IM-språk. Utmaningar – personalrekrytering, behov av ny förskola, 
vuxenutbildning/SFI har lokalbrist, översyn av fördelningen av nyanlända på 
respektive förskola, stor in- och utflyttning av elever. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24 22
  
 
 
 
 
 

§ 414 Dnr KS 2017/583.007 
 
Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per  
2017-07-31 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna revisionsrapporten till ekonomichefen  
för åtgärder i enlighet med revisorernas påpekanden. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om för 
verksamhetsåret 2017.  

Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska budgeten innehålla en plan för verksamheten 
och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning ska anges för såväl verksamhet som för ekonomi. 

Revisorerna har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per 2017-07-31. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre 
på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport 
som utarbetats av PwC.  

Det redovisade resultatet per 2017-07-31 är + 23,7 mnkr. Det prognostiserade 
helårsresultatet är 21,2 mnkr.  

Utifrån genomförd granskning gör revisorerna följande bedömning av kommunens 
delårsrapport:  

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

• Vår sammanfattande bedömning är att prognostiserade resultat är förenligt med 
de finansiella mål fullmäktige fastställt.  

• Vår sammanfattande bedömning kring verksamhetsmålen är att vi inte kan 
uttala oss om måluppfyllelsen avseende verksamheten är förenlig med 
fullmäktiges mål. Detta mot bakgrund av att det varken görs bedömningar 
avseende måluppfyllelsen eller rörande fullmäktigemålen. 

 
Beslutsunderlag 

• Rapporten Granskning av delårsrapport 2016-07-31 med revisorernas utlåtande. 
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande. 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
revisionsrapporten till ekonomichefen för åtgärder i enlighet med revisorernas 
påpekanden. 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 415 Dnr KS 2017/588.101 
 
Kommunal annonsering 2018 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga platser, entreprenader  
med mera under 2018 ska införas i det eller de annonsorgan som från fall till  
fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 10 § kommunallagen (1991:900) ska uppgift om tid och plats för 
kommunfullmäktiges möten införas minst en vecka före sammanträdesdagen i  
den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar. 

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag (2017:725) ikraft. I den nya  
lagen har annonskravet slopats. 

Av 5 kap. 13 § i den nya lagen framgår att ordföranden ska tillkännage tid och  
plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som  
ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens eller 
landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att annonser om lediga 
platser, entreprenader med mera under 2018 ska införas i det eller de annonsorgan 
som från fall till fall bedöms lämpliga för att uppnå önskad effekt. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 416 Dnr KS 2017/495.014 
 
Svar på remissen Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna eget 
remissvar över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för 
perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med 
regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och 
promemorior publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas  
även länkar till andra regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget. 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den  
30 november 2017. 

Västra Götalandsregionen kommer ta fram ett gemensamt remissvar. 
 
Beslutsunderlag 

• Remissmissiv 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-09-12, § 346. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avstår 
från att lämna eget remissvar över Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029. 
 
Beslutsgång 

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

Regeringen/Näringsdepartementet 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 417 Dnr KS 2017/552.805 
 
Ansökan om bidrag till att bygga en bastu som ett led i 
etableringen av löpartävlingen Kroppefjäll Trailrun 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja OK Kroppefjälls ansökan om 10 tkr till byggande av en bastu som  
ett led i etableringen av löpartävlingen Kroppefjäll Trailrun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2017. 
 
Sammanfattning av ärendet 

OK Kroppefjäll har den 29 september 2017 ansökt om bidrag på 10 tkr från 
Melleruds kommun i samband med etablering av löpartävlingen Kroppefjäll  
Trailrun. 

Tävlingen arrangeras den 11 november 2017 av OK Kroppefjäll och SK Granan. 

Genom tävlingen vill klubbarna 

• på sikt stärka utbytet mellan varandra och skapa ekonomiska förutsättningar  
för fortsatt utveckling av respektive verksamhet, främst de som riktar sig till 
bygdens ungdomar.  

• skapa ett evenemang som stärker bygden, skapar stolthet och på några års  
sikt har ett stort antal deltagare. 

• vända sig till den glade motionären så väl som löparen som löper tuffare 
utmaningar. 

OK Kroppefjäll avser att använda bidraget från kommunen till att bygga en bastu. 
 
Beslutsunderlag 

• OK Kroppefjälls ansökan om bidrag till etablering av löpartävlingen Kroppefjäll 
Trailrun. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. bevilja OK Kroppefjälls ansökan om 10 tkr till byggande av en bastu som ett  
led i etableringen av löpartävlingen Kroppefjäll Trailrun.  

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2017. 
 
Beslutsgång 

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

OK Kroppefjäll 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 418 Dnr KS 2017/587.317   
 
Medborgarförslag om att tända gatubelysning från  
Kyrkogatan till Holms kyrka 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda medborgar-
förslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Börje Norgren, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 12 oktober 2017 att 
gatubelysningen från Kyrkogatan till Holms kyrka, vidare mot Sunnanå tänds upp. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag 
att utreda medborgar-förslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av 
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 419    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

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

• Laxfonden Vänern 
Ordföranden informerar om att Sandra Brantebäck utsetts till ny 
styrelseordförande för Laxfond Vänern. 

• Polisorganisationen i Dalsland 
Ordföranden informerar om att uppföljningsmöte kommer att hållas i Bengtsfors. 

 
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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