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§ 152 Dnr KS 2016/84.041   
 
Byggnadsnämndens budgetförslag för 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens ordförande och kommunchefen redovisar nämndens 
budgetförslag för 2017 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2017. 
• Byggnadsnämndens beslut 2016-04-20, § 51. 
 
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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§ 153 Dnr KS 2016/225.042   
 
Prognos 1/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger socialnämnden i uppdrag att genomlysa de verksamheter som 
visar minus och återkomma med förslag på åtgärder. Redovisning av uppdraget  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Första prognosen för 2016 visar ett positivt resultat på 11,9 Mnkr.  

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är  
9,8 mnkr sämre än årets budget. Skatt och bidrag är 0,8 Mnkr bättre än budget. 
Finansnettot beräknas bli ca 100 tkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Prognos 1/2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
Arbetsutskottet ger socialnämnden i uppdrag att genomlysa de verksamheter som 
visar minus och återkomma med förslag på åtgärder. Redovisning av uppdraget  
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 juni 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 154 Dnr KS 2016/210.042   
 
Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och 
förvaltningsrevision för verksamhetsåret 2015 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet  
för verksamheten för år 2015. 

2. Melleruds kommun noterar att förbundets egna kapital minskats med  
500 tkr utan motsvarande påverkan på resultatet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en informativ 
årsredovisning som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och 
ekonomiska utfall. Resultatet uppgår till -602 tkr jämfört med föregående  
års resultat på -134 tkr.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 

• Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2015.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i 
Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2015. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 155 Dnr KS 2016/84.041   
 
Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens presidie och förvaltningschefen redovisar 
nämndens budgetförslag för 2017 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2017. 
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2016-04-20, § 41. 
 
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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§ 156 Dnr KS 2016/84.041   
 
Socialnämndens budgetförslag för 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens presidie och förvaltningschefen redovisar nämndens budgetförslag 
för 2017 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2017. 
• Socialnämndens beslut 2016-04-26, § 35. 
 
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 2016-05-10 8
  
 
 
 
 
 

§ 157 Dnr KS 2016/160.738   
 
Finansiering av demensteam med dagverksamhet  
inom hemvårdsenheten 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. se positivt på att socialnämnden startar ett demensteam inom 
Hemvårdsenheten. 

2. finansiering av demensteamet sker inom befintlig budget för 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen behöver ett särskilt demensteam för att klara av att tillgodose  
de behov personer med demenssjukdom/kognitiv svikt har. Ett team som ger  
bättre kontinuitet och som bär på en kunskap som är ovärderlig för brukaren.  

Kostnaderna beräknas uppgå till 3 694 tkr varav 2 125 tkr är finansierade via 
stimulansmedel.  

Socialnämnden beslutade den 29 mars 2016, § 24, att införa ett demensteam  
inom Hemvårdsenheten samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 
ställningstagande av resterande finansiering. 

Arbetsutskottet beslutade den 19 april 2016, § 133, att återremittera ärendet till 
socialchefen för fortsatt beredningen. Ärendet tas upp till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 10 maj 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Sektorchefen för vård- och omsorg tjänsteskrivelse. 
• Socialnämndens beslut 2016-03-29, § 24. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. se positivt på att socialnämnden startar ett demensteam inom 
Hemvårdsenheten. 

2. finansiering av demensteamet sker inom befintlig budget för 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Socialnämnden  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 158 Dnr KS 2016/207.013   
 
Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lag om service till funktionshindrade (LSS) -  
kvartal 1/2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom  
tre månader (kvartal 1/2016).  
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Under första kvartalet 2016 har två ej verkställda beslut inrapporterats till IVO. Det 
första avser kontaktperson enligt LSS. Den sökande har tackat nej till erbjudandet. 
Det andra ärendet avser boende i särskilt boende enligt SoL. Sökandes behov är 
anpassat boende för demensvård där förvaltningen ännu inte kunnat erbjuda plats. 
Sökande har för närvarande insatsen korttidsvård. 
 
Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2016-03-01, § 15, med tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 1/2016).  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 159 Dnr KS 2016/208.002   
 
Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och 
checkräkning samt uttagsrätt på konto – socialnämnden 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande personer bemyndigas att utfärda 
anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto  
8234-735123363: 
 
Socialchef  Anders Asklund 
Sektorchef IFO   Birgitta Bergh 
Enhetschef vuxna Christine Loiske Björkman 
Socialsekreterare          Tonje Norén Jacobsen 
Socialsekreterare          Annika Lau 
Socialsekreterare          Inga-Lena Dahl Larsson 
Socialsekreterare          Sara Gavelin 
Socialsekreterare          Inga-Lena Andersson 
Socialsekreterare          Camilla Björk Karlsson 
Assistent                      Maritha Johansson 
Assistent                      Helena Sundström 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Socialnämndens beslut 2016-04-26, § 33.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att föreslagna personer 
bemyndigas att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt  
på konto 8234-735123363.  
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 160 Dnr KS 2015/453.014   
 
Fiberutbyggnad inom Melleruds kommun 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår ifrån att investera i 
fiberanslutningen av telestationerna Forsebol och Högstorp. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gett administrative chefen i uppdrag att närmare undersöka 
förutsättningarna för fiberföreningarnas möjligheter till anslutning mot ett stamnät.  
Utgångspunkten har varit den ansökan kommunen gjort till Västra Götalands-
regionen (VGR), för att fiberansluta två telestationer och vad det skulle innebära 
om kommunen avstår från detta. 

Fiberföreningarna har klargjort för kommunen att de inte har intresse av att koppla 
sig mot ett kommunalt stamnät. Förutsättningarna är bättre om de tar det med 
befintliga marknadsaktörer. Föreningarna har uttryckt en förväntan att kommunen 
går in med någon form av ekonomiskt stöd. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-04-05, § 57. 
• Administrative chefens tjänsteskrivelse 2016-05-03.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår 
ifrån att investera i fiberanslutningen av telestationerna Forsebol och Högstorp. 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 12
  
 
 
 
 
 

§ 161 Dnr KS 2016/84.041   
 
Kommunstyrelsens budgetförslag för 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar kommunstyrelsens 
budgetförslag för 2017 och diskuterar behov och åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänstemannaförslag till budget 2017. 
 
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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§ 162 Dnr KS 2016/182.052   
 
Ny intagsledning Vita Sannar, projektbeskrivning  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektering av ny intagsledning Vita Sannar och lämna en slutredovisning när  
projekteringen är slutförd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Intagsledningen till Vita Sannars vattenverk är 265 meter lång och ligger på endast 
6 meters djup, vilket ger två olika problem. Vid isbildning/islossning kan 
intagsledningen sättas igen med is. Det allvarligaste problemet är att vattenverket 
vid nordostliga vindar, då Holmsåns utlopp vänder ner mot vattenverket och skapar 
problem med vattenkvalitén in till vattenverket i form av hög tubiditet (grumlighet) 
och förhöjda bakteriehalter. 

Syftet med en ny intagsledning är att säkerställa vattenleveranser och en godkänd 
vattenkvalité utifrån vattenverket och till Melleruds kommuns vattenabonnenter 

Kommunens VA-enhet har tillsammans med Sweco har det tagit fram en tänkt 
dragning för en ny intagsledning som stäcker sig 3 300 meter ut i Vänern och  
19,8 meter som djupas. Provtagning är uppstartad för att hitta bästa möjliga 
intagspunkt till bästa pris längs denna tänkta dragning. Provtagningen sker under 
två år för att få med så många olika typer av förutsättningar som möjligt. Därefter 
kommer en ny intagsledning och ett nytt intag placeras ut och tas i bruk. Den 
gamla intagspunkten och ledningen kommer troligen vara kvar som reserv. 

Provtagning kommer att ske med egen personal. För bedömning av provresultat 
kommer expert anlitas för konsultation. Förläggning av ledningen oc montering av 
intagspunkt kommer att upphandlas. 

Arbetet med intagsledningen kommer att handlas upp då inget befintligt avtal  
finns för denna typ av arbete.  

Projektet beräknas pågå från den 1 april 2016 till den 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta 
projektering av ny intagsledning Vita Sannar och lämna en slutredovisning när  
projekteringen är slutförd. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 163 Dnr KS 2016/191.052   
 
Sanering av ovidkommande vatten 2016, projektbeskrivning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta 
projektet Sanering av ovidkommande vatten 2016 och lämna en slutredovisning 
när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har ett föreläggande från länsstyrelsen om att utarbeta  
en åtgärdsplan för Sunnanå reningsverk med tillhörande ledningsnät för att under 
en tioårsperiod minska utsläppen genom att minska andelen ovidkommande vatten 
och därmed bredningar från avloppssystemet. För att kunna uppnå detta krävs  
investeringar på 4 miljoner koronor under 2016.  

Projektet kommer att drivas av kommunens VA-enhet och gatuenhet tillsammans. 
Tjänster som grävning, transporter och VA-material kommer att avropas av 
upphandlade entreprenörer. 

Projektet beräknas pågå från den 1 april 2016 till den 31 december 2017. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att starta projektet Sanering av ovidkommande vatten 2016 och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
VA-chefen  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-10 16
  
 
 
 
 
 

§ 164 Dnr KS 2015/436.056   
 
Styrsystem och brännare till panna på Klippvägen i  
Åsensbruk, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På Klippvägen Åsensbruk har Melleruds kommun idag två pelletspannor installerade 
med två olika effekter (180 kW och 300 kW) och en oljepanna som spets vid behov.  

Dagens styrsystem och det mekaniska inmatningssystemet är utslitet och delvis ur 
funktion. På styrsystemet finns det ingen backup och support till längre. 

Syftet med projektet är att modernisera dagens bristfälliga och utgående system 
för att säkerställa driften och leverans av värme och vatten till kunderna. 
Målsättningen är också att öka livslängden på pannan då den nya brännaren 
avlastar befintlig panna. 

Projektet beräknas pågå från 15 oktober till 15 november 2015. 

Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2015, 247, att ge fastighetschefen i 
uppdrag att starta projektet Styrsystem och brännare till panna på Klippvägen i 
Åsensbruk och att lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2015-08-25, § 247. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av 
projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Fastighetschefen  
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 165 Dnr KS 2016/122.737   
 
Fixartjänst (FixarMalte) i Melleruds kommun, redovisning av 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisning och tar upp ärendet till ny behandling vid 
arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

Arbetsutskottet gav den 8 mars 2016, § 76, gatu- och parkchefen i uppdrag att  
ta fram en ny modell för FixarMalte. Redovisningen av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 19 april 2016. 

Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till riktlinjer för fixartjänsten. 
 
Beslutsunderlag 

• Utvärdering av pilotprojekt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisning och tar upp 
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Gatu- och parkchefen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 166 Dnr KS 2015/426.252   
 
Köp av fastigheten Björnebol 1:100 i Erikstad, slutredovisning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projektet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun behöver köpa fastigheten Björnebol 1:100 i Erikstad för att  
ha tillgång till pumpstationen som ligger på arrenderad mark i anslutning till 
fastigheten. 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 augusti 2015, § 129, att Melleruds kommun 
köper fastigheten Björnebol 1:100 i Erikstad för en köpeskilling av 250 tkr. Köpet 
finansierades inom investeringsbudget för 2015. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2015-08-12, § 129. 
• Slutredovisning 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av 
projektet och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

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

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 167    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Nordalsalliansen 
Träff med företrädare för fotbollsklubbarna. Gemensam bild av bidragsfördelning 
ska tas fram. Renovering av konstgräsplan.  

• Kommunens fastighet i Erikstads tätort 
Kostnadskalkyl håller på att tas fram och presenteras om en månad. 

 
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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§ 168 Dnr KS 2016/174.293   
 
Motion om att bygga det nya äldreboendet miljö- och 
energismart och använda trä m.m., utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 27 september 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

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

2. Inomhusmiljön i äldreboendet ska vara fri från gifter, skadliga 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 på miljövänligt 
byggande i trä. 

 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 27 september 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 169 Dnr KS 2016/158.619   
 
Motion om inrättande av ett distansstudiecenter, 
utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag  
till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde  
den 13 september 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Karlsson (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att 
Melleruds kommun inrättar och driver ett distansstudiecenter för att öka servicen 
för kommunens invånare men även för besökare, gammal som ung, 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid 
arbetsutskottets sammanträde den 13 september 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 170 Dnr KS 2016/181.826   
 
Medborgarförslag om en skateboard- och cykelramp i  
Åsensbruk, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda medborgarförslaget och  
lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 11 oktober 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Margareta Nettum, Åsensbruk, föreslår i ett medborgarförslag den  
13 april 2016, att Melleruds kommun bygger en skateboard- och cykelramp i 
Åsensbruk. Ungdomarna är idag hänvisade till vägar och trottoarer vilket utgör  
en trafikfara. 
 
Beslutsunderlag 

• Medborgarförslag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet ger utredaren i uppdrag att utreda 
medborgarförslaget och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska  
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Utredaren 
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 171 Dnr KS 2016/65.023   
 
Tillsättande av tjänst som HR-chef 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Maria Kristiansson anställs som HR-chef vid 
kommunstyrelseförvaltningen i Melleruds kommun fr.o.m. den 1 augusti 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare personalchefen slutade sin anställning den 10 augusti 2015 och 
kommunchefen respektive administrative chefen har tjänstgjort som tillförordnad 
personalchef under tiden fram tills ny chef rekryterats och börjats sin anställning. 

Befattningen som HR-chef för Melleruds kommun med placering vid kommun-
styrelseförvaltningen har utannonserats i februari 2016 och 18 personer har sökt 
tjänsten. Sex sökanden har intervjuats. 

Förhandling med fackliga organisation genomfördes den 9 maj 2016. 
 
Beslutsunderlag 

• Förhandlingsprotokoll 2016-05-09. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Maria Kristiansson anställs 
som HR-chef vid kommunstyrelseförvaltningen i Melleruds kommun fr.o.m. den  
1 augusti 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Maria Kristiansson 
Personalenheten 
Kommunstyrelsen 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 172    
 
Näringslivsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Arbetsmarknadsdagen 26 april 2016 
Lyckat arrangemang på Dahlstiernska gymnasiet där näringslivet träffar 
arbetssökande. 

• Studieresa till Århus 28-29 april 2016 
Idéer och utvecklingsförslag för digitalisering av muséer/utställningar. 
Hur skapa personifierade berättelser? 

• Näringslivet i kommunen 
Positiv utveckling. Handeln ligger på bra index. En affär i centrala Mellerud har 
nyligen stängt. 

 
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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§ 173 Dnr KS 2016/22.861   
 
Kanalyran 2016, avstämning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsutvecklaren rapporterar från pågående arbete med  
Kanalyran 2016: 

• Preliminärt program 
Artister, budget och sponsorer. 

 
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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§ 174    
 
Kultur- och fritidsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

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

• Sommarkonserter i Dalsland Center 
28 konserter bokade och klara. 

• Dalslandslitteraturens dag 
Arbetet med arrangemanget påbörjat. 

• Allsångskvällar vid slussen i Köpmannebro 
Nytt arrangemang för året. 

 
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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§ 175 Dnr KS 2016/192.014   
 
Synpunkter på fördjupad dialog om kollektivtrafikens 
utveckling 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun ställer sig positiv till den utveckling som har skett samt den 
planerade utvecklingen. Det är dock bekymmersamt att timmestrafiken på 
morgonen inte implementeras redan 2017, utan först 2018. Det är viktigt att 
understryka att resandet in och ut från Mellerud har ökat och kommer att 
försätta öka. Om det kollektiva resandet ska fortsätta öka är det ytterst 
angeläget att turerna anpassas efter resenärernas behov och efterfrågan.  

2. Melleruds kommun reserverar sig även till att det planerade förslaget inte 
innefattar ett riktigt kvällståg. Nuvarande förslag löser endast övertidsarbete 
men inte övrig resande som nöjen, handel och socialt utbyte.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Den 11 mars 2016 genomförde Västtrafik en fördjupad dialog om kollektivtrafikens 
utveckling 2017-2018 med Melleruds kommun och övriga Dalslands kommuner.    
 
Beslutsunderlag 

• Fördjupad dialog om kollektivtrafikens utveckling, den 11 mars 2016. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. Melleruds kommun ställer sig positiv till den utveckling som har skett samt den 
planerade utvecklingen. Det är dock bekymmersamt att timmestrafiken på 
morgonen inte implementeras redan 2017, utan först 2018. Det är viktigt att 
understryka att resandet in och ut från Mellerud har ökat och kommer att 
försätta öka. Om det kollektiva resandet ska fortsätta öka är det ytterst 
angeläget att turerna anpassas efter resenärernas behov och efterfrågan.  

2. Melleruds kommun reserverar sig även till att det planerade förslaget inte 
innefattar ett riktigt kvällståg. Nuvarande förslag löser endast övertidsarbete 
men inte övrig resande som nöjen, handel och socialt utbyte.  

 
Beslutsgång 

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

Västtrafik 
Verksamhetsutvecklaren 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 176 Dnr KS 2015/54.104 
 
Redovisning av erhållet partistöd 2015 senast den 31 mars 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisning av erhållet partistöd 2015 som 
inkommit senast den 31 mars från följande partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars.  

Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 från 
följande partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning av utbetalt partistöd 2015. 
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.  
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,  

mandatperiod 2014-2018 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (C) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (L) 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige godkänner redovisning av erhållet 
partistöd 2015 som inkommit senast den 31 mars från följande partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
   

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 177 Dnr KS 2015/54.104 
 
Redovisning av erhållet partistöd 2015 senast den 30 april 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förlänga datumet för inlämning av redovisning av erhållet partistöd 2015 
till den 30 april 2016. 

2. godkänna redovisning av erhållet partistöd 2015 som inkommit senast  
den 30 april 2016 från följande partier: 

• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars.  

Kommunstyrelsen har därefter innan april månads utgång mottagit redovisning av 
erhållet partistöd 2015 från följande partier: 

• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 

Beslutsunderlag 

• Sammanställning av utbetalt partistöd 2015. 
• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.  
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,  

mandatperiod 2014-2018 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (M) 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. förlänga datumet för inlämning av redovisning av erhållet partistöd 2015 
till den 30 april 2016. 

2. godkänna redovisning av erhållet partistöd 2015 som inkommit senast  
den 30 april 2016 från följande partier: 

• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
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§ 178 Dnr KS 2016/170.104   
 
Utbetalning av partistöd 2016 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalning för 2016: 

• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)  20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att fastställa reglemente för 
kommunalt partistöd i enlighet med Kommunallagen (1991:900) 1 kap, 9-12 §. 
Den 1 januari 2016 reviderades reglemente för kommunalt partistöd i samband 
med införandet av redovisningsrutiner.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 
31 mars nästkommande år.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 april beslutat att förlänga datumet för 
inlämning av redovisning av erhållet partistöd till den 30 april 2016. 

Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget partistöd för nästkommande år. 

Kommunstyrelsen har mottagit redovisning av erhållet partistöd 2015 frånföljande 
partier: 

• Melleruds arbetarekommun (S)  
• Centerpartiet kommunkrets (C)  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD) 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP) 
• Liberalerna i Mellerud (L) 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM) 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD) 
• Moderaterna i Mellerud (M) 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunallagen 2 kap. §§ 9-12.  
• Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,  

mandatperiod 2014-2018 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (S) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (C) 
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• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (SD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (MP) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (L) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KIM) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (KD) 
• Redovisning av erhållet partistöd 2015 (M) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande 
utbetalning för 2016: 

• Melleruds arbetarekommun (S)   76 000 kr 
• Centerpartiet kommunkrets (C)  55 000 kr  
• Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)  27 000 kr 
• Miljöpartiet de gröna i Mellerud (MP)  20 000 kr 
• Liberalerna i Mellerud (L)  13 000 kr 
• Kommunpartiet i Mellerud (KIM)  13 000 kr 
• Kristdemokraterna Mellerud (KD)  20 000 kr 
• Moderaterna i Mellerud (M)  34 000 kr 
 
Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 179    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Byggstål Jacobsson & Norgren AB  
för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 
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§ 180 Dnr KS 2016/186.143   
 
Projekt 40 Nya Jobb – för bevarande av Dalslands 
migrationshistoria 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att fortsätta beredningen och ta upp ärendet  
till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland anslog vid sitt möte den 28 januari 
2016 drygt 1,2 miljoner kronor till Svenska Migrationscentret Region Väst för att 
bygga upp en ny verksamhet i Bengtsfors och Åmål för att digitalisera material  
om migrationshistoria. Projektet kan ge 40 nya jobb bara i Dalsland. Åmåls 
kommun har därefter beslutat att inte delta i projektet och Melleruds kommun  
har nu fått förfrågan om att ingå. 
 
Beslutsunderlag 

• Regionutvecklingsnämndens i Västra Götaland beslut 2016-01-28. 
• Förfrågan från Svenska Migrationscentret Region Väst. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att fortsätta beredningen  
och ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträden den  
24 maj 2016. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen  
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§ 181 Dnr KS 2016/215.130   
 
Projekt Ett Mellerud för alla 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 450 tkr för att anlita ett konsultföretag  
som leder processerna för att ta fram den röda tråden om hur vi arbetar med 
långtidsarbetslösa och nyanlända asylsökande till integrerade mellerudsbor med 
arbete och bostad. Finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens  
3,3 Mnkr.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har under det senaste året tagit ett stort ansvar gällande 
flyktingmottagandet. Det stora ansvaret att ta emot ett stort antal människor  
under en kort period har medfört en ökad belastning av arbetsmarknadsfrågor  
och inom för- och grundskolan, SFI och socialtjänstens mottagande av 
ensamkommande barn och inom IFO.  

Idag arbetar Kultur- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och 
Arbetsmarknadsenheten utifrån dagssituationen och mycket var för sig. 
Utmaningen är att få all kommunal verksamhet synkroniserad med kommunens 
näringsliv och Arbetsförmedling.  

I en revision, som PWC gjorde på uppdrag av de kommunala revisorerna, av 
arbetsmarknadsenheten har kommunen fått påpekanden om brister avseende 
processer och arbetssätt för hantering av arbetssökande. 

För att skapa förståelse för den nuvarande, samt önskade situationen har en 
SWOT- och en Effektanalys genomförts. Utifrån SWOT- och Effektanalysen har  
ett underlag tagits fram avseende hantering av arbetssökande inom Arbets-
marknadsenheten, intilliggande verksamheter inom kommunen samt skola och 
näringsliv. 

Effektanalysen har pekat ut följande sluteffekter: 

• Ett samhälle för alla. 

• Ett bra liv för Melleruds kommuninvånare. 

• Hållbar utveckling.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-05-03. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anslå 450 tkr för att  
anlita ett konsultföretag som leder processerna för att ta fram den röda tråden  
om hur vi arbetar med långtidsarbetslösa och nyanlända asylsökande till 
integrerade mellerudsbor med arbete och bostad. Finansiering av projektet  
sker inom kommunstyrelsens 3,3 Mnkr.  
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Beslutsgång 

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

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 182 Dnr KS 2016/230.254 
 
Försäljning av mark i del av kvarteret Järven  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. försälja cirka 7 000 m2 mark i del av kvarteret Järven till AB Melleruds Bostäder 
för 40 kronor/m2. 

2. ge kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

AB Melleruds Bostäder planerar att bygga hyreslägenheter i del av kvarteret Järven 
och har anmält intresse att köpa cirka 7 000 m2 av kommunen. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 
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§ 183 Dnr KS 2016/231.253 
 
Försäljning av mark i del av kvarteret Mekanikern  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

3. försälja cirka 5 000 m2 mark i del av kvarteret Mekanikern till intressent för 35 
kronor/m2. 

4. ge kommunchefen i uppdrag att slutföra försäljningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Ett företag i Mellerud har anmält intresse att köpa cirka 5 000 m2 i del av  
kvarteret Mekanikern av kommunen. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 184 Dnr KS 2016/228.103 
 
Medelstilldelning till Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud för år 2017 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun avsätter 287 tkr i bidrag till 
samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud för verksamhetsåret 2017 vilket 
motsvarar samma bidrag som för verksamhetsåret 2016. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Försäkringskassan har påbörjat arbetet med möjlig statlig tilldelning till 
samordningsförbunden för 2017. För att kunna göra beräkningar enligt den 
beslutade fördelningsmodellen behöver Försäkringskassan få in uppgifter om  
vad berörd kommun och region planerar att avsätta för Samordningsförbundet  
för 2017.  

Förbundens bidrag är konstruerade så att staten bidrar med 50%, regionen med 
25% och kommunerna gemensamt med 25%. Fördelningen mellan parterna är 
uträknad efter befolkningsstorlek (18-64 år).  

Inför 2017 finns ett antal faktorer som påverkar storleken på den möjliga 
tilldelningen: 

• Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2017 
• Storleken på förbundets egna kapital som kan tas i anspråk 
• Storleken på bidraget från kommuner och regionen 
• Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen 

Försäkringskassans ambition är att lämna preliminära uppgifter om 
medelstilldelning till Samordningsförbunden i slutet av september. 
 
Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
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§ 185  
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och kommunchefen diskuterar 
aktuella frågor: 

• Försäljning av kommunal mark 
Förfrågningar om kommunen vill sälja mark i Östra Järn. 

• Dalslands Gille 
Dalslands Gille firar 100 år den 14 maj i Stockholm. Melleruds kommun  
kommer att skicka en hälsning. 

 
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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