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Dnr KS 2022/43

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna informationen.
2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.
Sammanfattning av ärendet
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.
Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som
remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så
snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.
Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige
d e n 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.
Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undertecknande senast den 31 oktober 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Missiv.
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026.
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, § 113.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna informationen.
2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/673

Gemensam låneförbindelse avseende fastighetslån och
avräkningsskuld för Stiftelsen Dalslands museum
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,30 från 1 januari 2023.
2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.
3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir
första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.
4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.
5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
20217-06-19.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen för Dalslands museum och konsthall har genom ordföranden inkommit med ett
önskemål om att:
• Göra en gemensam skuldförbindelse för fastighetslån samt avräkningsskuld.
• Amortering ska göras för skuldförbindelsen låneförbindelse 75 tkr/år.
Stiftelsen Dalslands konstmuseum har två lån från Melleruds kommun – dels ett fastighetslån på
3 466 625 kronor och dels en avräkningsskuld på 395 692,80, totalt 3 862 317,80).
Enligt låneförbindelsen är räntevillkoren för fastighetslånet (3 466 625 kr) 3 månaders Stibor +
1 %. Lånet är amorteringsfritt fram t o m år 2023, därefter ska 25 000 amorteras per kvartal.
För fastighetslånet finns som säkerhet inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 med
3 228 000 kronor.
Avräkningsskulden (359 692,80 kr) ska amorteras med 100 tkr/år. Melleruds kommun ger ett
årligt bidrag på 720 tkr till Stiftelsen. Av dessa används 100 tkr till amortering på
avräkningsskulden. Kommunstyrelsen beslutade om amorteringsfrihet för åren 2018–2020. Det
finns inga avtalade räntevillkor för avräkningsskulden men ränta debiteras med samma villkor
som för fastighetslånet.
Stiftelsen har idag inga andra lån. Däremot finns en checkräkningskredit på 300.000:- i
Dalslands Sparbank. Den har inte utnyttjats på flera år och är uppsagd till den 1 januari 2023.
Som säkerhet har Dalsland Sparbank ett pantbrev på 272.000:- (Nr1) som kommer att flyttas
över i Ägararkivet per 1.1.2023.
Övriga inteckningar i fastigheten Mellerud Upperud 7:1 är de pantbrev kommunen har som
säkerhet (Nr 2–6). Avsikten är att även pantbrev nr 1 kommer kommunen få som säkerhet. Det
finns även en företagsinteckning på 550 000 kronor.
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Stiftelsen redovisade för 2021 ett resultat på 1 123 kronor. För år 2020 uppgick årets resultat
till 146 550 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till att en skuldförbindelse föreslås upprättas på
hela beloppet med 3 862 317,80 och att amorteringen minskar till 75 tkr/år. Då räntorna
kommer höjas stiftelsen får stiftelsen svårigheter att amortera 100 tkr/år.
Räntevillkor föreslås till 3 månader Stibor + 1 %, med ränteändringsdag första bankdagen i
varje ränteperiod (kalenderkvartal). Första räntebetalningsdag blir 2023-03-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.
Med föreslagen amorteringsplan uppgår Stiftelsens skuld till 3 187 317,30 kronor år 2033, vilket
då är lägre än nuvarande inteckningarna i fastigheten Mellerud Upperud (3 228 000 kronor).
När kommunen även har pantbrev nr 1 som säkerhet kommer inteckningarna uppgå till
3 500 000 kronor och låneförbindelse får revideras.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2013-09-10, § 297.
Kommunstyrelsen, 2017-06-07, § 95.
Låneförbindelse 2017.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag Låneförbindelse 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun som långivare tillstyrker Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthalls
(låntagare) begäran om en gemensam låneförbindelse för att ersätta nuvarande
avräkningsskuld och låneförbindelse, totalt 3 862 317,30 från 1 januari 2023.
2. låneförbindelsen amorteras med 75 tkr per år.
3. räntevillkoren för låneförbindelsen blir 3 månaders Stibor + 1 %. Ränteändringsdag blir
första bankdagen i varje ränteperiod. Första räntebetalning blir 2023-04-30, därefter
kvartalsvis i efterskott för ränta. Om Stibor upphör ersätts Stibor med alternativ
ersättningsränta.
4. av kommunens bidrag till Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall används 75 tkr till
amortering av skulden. Amortering sker per den 1 januari.
5. upphäva nuvarande låneförbindelse med Stiftelsen Dalslands museum och Konsthall, daterad
20217-06-19.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/502

Begäran om uppräkning av grundbidrag till stiftelsen Dal Västra
Värmlands Järnväg (DVVJ) för verksamhetsåret 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2022.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
3. anmoda styrelsen för DVVJ att, under innevarande år 2022, inkomma med plan för långsiktig
finansiering av verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Ägarkommunerna har sedan Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) tillkomst lämnat ett årligt
driftbidrag till stiftelsen. Bidraget är helt avgörande för verksamheten och har över tid varierat i
storlek. Det fastlagda grundbidraget har hela tiden varit 100 tkr per kommun och år och har
inte räknats upp sedan mitten av 1980-talet. Under senare år har bidraget, efter beslut om
tilläggsanslag i respektive ägarkommun, legat på nivån 400–500 tkr per kommun.
Efter diskussion i DVVJ:s styrelse och med ägarkommunerna har konstaterats att det rimligen
bör ske en relevant uppräkning av det gamla grundbidraget.
På uppdrag av styrelsen i Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg anhålles om uppräknat
grundbidrag till nivån 400 tkr per kommun och år för 2022 samt att bidraget fortsättningsvis
indexregleras enligt Sveriges Kommuner och Regioners PKV index.
Under 2021 erhöll DVVJ ett bidrag på totalt 400 tkr från kommunen. Enligt beslut i KS
2021-06-09 anmodades styrelsen för DVVJ att under innevarande år 2022, inkomma med plan
för långsiktig finansiering av verksamheten. För 2022 har DVVJ erhållit 100 tkr i bidrag från
kommunen. Kommunen har avvaktat med utbetalning av resterande bidrag i väntan en
långsiktig finansieringsplan från DVVJ.
För att undvika att DVVJ inte får likviditetsbrist föreslås att kommunen tillför DVVJ 300 tkr i
ytterligare bidrag för 2022. Bengtsfors kommun, som är den andra ägaren i stiftelsen, har
utbetalt 400 tkr i bidrag till DVVJ för 2022.
Det är ytterst angeläget att en långsiktig finansieringsplan för stiftelsen utarbetas och att den
redovisas för stiftarna i samband med ägarsamråd.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att
1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DVVJ) för 2022.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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3. anmoda styrelsen för DVVJ att, under innevarande år 2022, inkomma med plan för långsiktig
finansiering av verksamheten.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/343

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet
2023 - 2025
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget
för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2023 – 2025.
Sammanfattning av ärendet
Enligt § 15 i förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund ska förbundsdirektionen årligen
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom
innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska
delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret.
På direktionsmötet den 29 oktober 2020, § 94, beslutades att förbundets verksamhetsplan från
och med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det
enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 17 juni 2021, § 56, att skicka ut
budgetförslaget för 2023-2025 på remiss till medlemskommunerna.
I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning
inte görs utan ligger kvar på 37 kr per kommuninvånare (från 2022). Resultatet blir negativt
med 204 tkr för 2023, 478 tkr för 2024 och 752 tkr för 2025
Medlemsavgiften föreslås därför höjas från 37 kronor per invånare till 38 kronor per invånare
för 2023 (2,7%). Budgeterat resultat för basverksamheten blir efter höjning 70 tkr för 2023.
Sedan föreslås ytterligare höjning med ca 2,5-3% per år för att redovisa ett resultat på 70
tkr/år.
Anslaget för medlemsavgift till Fyrbodal kommunalförbund finansieras för 2023 inom
kommunstyrelsens förvaltningsbudget anslag för näringsliv.
Beslutsunderlag
• Sammanträdesprotokoll Fyrbodals kommunalförbund, 2022-06-17 § 74.
• Fyrbodal Kommunalförbundet dragning AU-budget 2023–2025.
• Fyrbodal kommunalförbund tjänsteskrivelsebudget 2023-2025, 2022-05-19.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund
2023 – 2025.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 215

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-23

sida
10

Dnr KS 2022/353

Svar på remiss - Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel 2023.
2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodal kommunalförbund ska innan oktobers månads utgång besluta om
budget för de delregiona utvecklingsmedlen år 2023.
Under våren 2022 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala
utvecklingsmedlen avseende 2023. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina
insatser för att genomföra förbundets näringslivsstrategi, verksamhetsplan, den delregionala
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030.
Dialog med olika intressentgrupper har gjorts för att säkerställa att förslaget innefattar olika
perspektiv som behövs för att arbetet med de utmaningar som identifierats i Näringslivsstrategi,
Business region Väst, förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den
regionala kulturplanen och Klimat2030.
Budgetförslaget fokuserar på de långsiktiga prioriteringarna som återfinns i den delregionala
utvecklingsstrategin:
• Stärka innovationskraften – Näringsliv, Affärsdriven miljöutveckling, Cirkulära affärsmodeller
• Bygga kompetens – Utbildning och Kompetensförsörjning
• Öka inkluderingen – Kultur och Attraktionskraft
• Knyta samman Västra Götaland – Fysisk planering och Hållbara transporter
Beredning av budgetförslaget har skett i näringslivsnätverket, skolchefsnätverket,
kulturansvariga nätverket, kommundirektörsnätverket.
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar om budget för de regionala
utvecklingsmedlen för 2023. Kommunens medfinansiering är 37 kr per invånare. Anslaget ryms
inom kommunstyrelsens budget 2023, näringslivsenheten.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 17 juni 2022, § 72 att ställa sig
bakom föreslaget samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.
Beslutsunderlag
• Budgetförslag Fyrbodals kommunalförbund 2022-06-17, § 72.
• Fyrbodals kommunalförbund DRUM 2023-budgetförslag.
• Fyrbodals kommunalförbund tjänsteskrivelse 2022-04-13.
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Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel 2023.
2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/412

Inlösen av Intjänad pensionsrätt 1997-12-31, PFA Traditionell
förvaltning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att acceptera offerten från Skandia daterad 2022-08-15.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har en försäkringslösning för den förmånsbestämda ålderspensionen, där
kommunen betalar in en premie löpande till försäkringsbolaget som sedan tar över de framtida
pensionsutbetalningarna. Försäkringsbolaget har en överskottsfond (disponibel buffert) som
tillförs medel när det blir dödsfall, pensionsutbetalningar mm. Överskottsfondens storlek
påverkas även av avkastning. Överskottsfonden kan bara användas till tjänstepensioner.
I bokslutet uppgick överskottsfonden hos Skandia till 9,1 mkr. Kommunen har på begäran
erhållit en offert från Skandia för inlösen av pensionsskuld för ansvarsförbindelsen. Offerten
omfattar 19 utvalda individer som är födda 19580217-19600206. Inlösenpremien är 9 077 041
kronor exklusive löneskatt. Det innebär inlösen av kommande livsvariga pensionsförmåner på
306 684 kronor/år (exklusive löneskatt).
Detta medför att kommunens årliga pensionsutbetalningar framöver kommer minska. Även
ansvarsförbindelsen kommer minska, vilket innebär att soliditeten kommer öka. Kostnaden för
löneskatt (24,26 %) på inlösenpremien kommer dock belasta 2022, istället för att belasta
kommunen efterföljande år då pensionsutbetalningarna sker. Detta var inte medräknat i
prognos 1.
Beslutsunderlag
• Offert från Skandia, 2022-08-15, avseende inlösen av IPR (ansvarsförbindelse).
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att acceptera offerten från
Skandia daterad 2022-08-15.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Ekonomichefen
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Dnr KS 2022/56

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025 – Melleruds
kommuns åtagande i regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Mellerud kommun ska åta sig åtgärder enligt upprättat förslag i
Bilaga 2.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen reviderat det regionala åtgärdsprogrammet
för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. Det nya åtgärdsprogrammet
sträcker sig från år 2022-2025 med uppföljning årligen.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en
ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet syftar till att
komplettera andra regionala åtgärdsprogram.
Samtliga kommuner i Västra Götaland uppmanas att åta sig åtgärder i det framtagna
åtgärdsprogrammet. Det regionala åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra utmaningar.
1. Minskad klimatpåverkan och ren luft
2. Hållbar användning av vattenmiljöer
3. Hållbart brukande av skog och skogslandskap samt
4. God bebyggd miljö och hållbar konsumtion.
Länsstyrelsen önskar svar från kommunerna innan den 31 augusti. Det går att anta nya
åtaganden under hela programperioden.
Miljöstrategerna på Dalslands miljö- och energiförbund har tillsammans med tjänstemän i
medlemskommunerna arbetat fram ett förslag på vilka åtagande som kommunerna ska åta sig.
De åtaganden som går i linje med kommunernas nuvarande arbete har valts ut.
Åtgärdsprogrammet ska ses som ett stöd att förankra kommunernas pågående projekt och
visioner. För att kunna samarbeta kring åtgärderna har om möjligt samma åtgärder föreslagits
för alla medlemskommuner.
I Bilaga 1 redovisas de åtaganden som är riktade mot kommunerna och hur medlemskommunerna har valt att svara. I bilagan redovisas även vilka som är ansvariga för åtagandet.
I Bilaga 2 redovisas de åtaganden som Mellerud kommun föreslås att arbeta med.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Landshövdingens brev till kommunerna.
Bilaga 1
Bilaga 2
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M), Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S):
Kommunstyrelsen beslutar att Mellerud kommun ska åta sig åtgärder enligt upprättat förslag i
Bilaga 2.
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för framtagande av en
ekonomisk konsekvensanalys.
Beslutsgång 1
1:e vice ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.
Beslutsgång 2
1:e vice ordföranden frågar därefter på det egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller
detta.
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§ 218

Kanalyran 2022, rapport/uppföljning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. tillväxtchefen och näringslivsutvecklaren lämnar en rapport/uppföljning av
årets Kanalyran som genomfördes 1-3 juli 2022 i Mellerud och Håverud.
Beslutsunderlag
• Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 219

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjukfrånvarostatistik 2021 och första halvåret 2022.
Svar på motion 25 medarbetare/chef
Introduktion nya medarbetare
Samverkansavtal
Medarbetarenkät
Arbetsmiljöutbildning chefer/skyddsombd
Riktlinje för distansarbete
Chefsdagar 8-9 november 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/130

Svar på samrådsremiss - Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum
m.m. i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget:
1. Av planen bör framgå att byggnation av parkeringshus för pendlare och anställda medges –
såväl på höjden som på djupet.
2. Bygghöjden för Bergs – gamla och nya delen – anges till 12,5 m.
3. I samtliga delar som detaljplanen avser införs s.k. centrumverksamhet utan begränsningar.
4. Prickade marken i förslaget till deltaljplan bör möjliggöras för samhällsviktiga funktioner och
anläggningar i anslutning till brandstationen.
I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra angående förslag till ny detaljplan för Melleruds
Resecentrum m.m.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter
dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla
området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska
särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.
Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924–1992.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut till
brandstationen i Melleruds tätort.
Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i
kommunfullmäktige.
Svar på remissen ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2022, § 149, att godkänna redovisningen och att ta
upp ärendet på nytt vid arbetsutskottets sammanträde den 23 augusti 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 134.
Byggnadsnämndens beslut 2022-06-22, § 77.
Planbeskrivning med Plankarta
Fastighetsförteckning
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-08-09, § 210.
Kommunstyrelsens beslut 2022-08-10, § 149.
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Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att lämna följande synpunkter
på förslaget:
1. Av planen bör framgå att byggnation av parkeringshus för pendlare och anställda medges –
såväl på höjden som på djupet.
2. Bygghöjden för Bergs – gamla och nya delen – anges till 12,5 m.
I övrigt har arbetsutskottet inget att erinra angående förslag till ny detaljplan för Melleruds
Resecentrum m.m.
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar om följande tillägg i yttrandet:
• I samtliga delar som detaljplanen avser införs s.k. centrumverksamhet utan begränsningar.
Jörgen Eriksson (KIM): Arbetsutskottet beslutar om följande tillägg i yttrandet:
• Prickade marken i förslaget till deltaljplan bör möjliggöras för samhällsviktiga funktioner och
anläggningar i anslutning till brandstationen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller dessa.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 221

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Digitalt möte med Scandia, USA, den 24 augusti 2022, för det fortsatta arbetet med bildande
av en gemensam vänförening.
• Flaggning genomförs den 24 augusti 2022 för att uppmärksamma Ukrainas
självständighetsdag.
• Samverkansråd 4D den 26 augusti 2022.
• Valdebatt den 31 augusti 2022 på Kulturbruket arrangerat av Företagarna.
• Ny digital utrustning i Tingshuset.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 222

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Dialog med Statskontoret om samverkansarbetet i Dalslandskommerna.
• Länsstyrelsens konferens den 19 augusti 2022 om civilt försvar.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 223

Verksamhetsbesök Hunnebyns återvinningscentral
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Hunnebyns återvinningscentral för att informera
sig om verksamheten.
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