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Dnr KS 2021/525

Projekt Stolar Nordalsskolan, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Stolar

Nordalsskolan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet

Vi har gamla trästolar som går sönder och är ganska tunga samt låter väldigt mycket. Det är ett
högt tryck med mycket elever på kort tid i matsalen. Det sliter mycket på stolarna.
Målet är att investera i lätta stolar som är ljuddämpande.
Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från 15 september till 31 oktober 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Stolar Nordalsskolan och lämna en slutredovisning när projektet är
slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Kost och service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/524

Projekt Köttbullemaskin, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Köttbullsmaskin och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Målet är att vi kan köpa färs och göra egna köttbullar/pannbiffar till hela kommunen. Så slipper
vi tillsatser i halvfabrikat. Ekonomin blir även bättre i maträtten ifall vi producerar dom själva.
Denna maskin skall i så fall placeras på Rådaköket, där vi gör 1500 portioner om dagen
Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från 15 september till 31 oktober 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Köttbullsmaskin och lämna en slutredovisning när projektet är
slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Kost och service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/357

Melleruds kommuns klimatlöften inför 2022 - workshop
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:
a. Begränsat antal löften
b. Mål som berör hela kommunen
c.

Kostnadsöverväganden

d. Hur målen kommuniceras
e. Vägledning i s.k. SMARTA mål/löften
f.

Avstämning av förslag med respektive nämnds preside

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2021.
Sammanfattning av ärendet

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra

Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent
från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat
med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara
möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och
som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor
i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och
följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de
som finns med här.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se
Vid arbetsutskottets sammanträde genomförs en workshop där politiker och tjänstepersoner
tillsammans går igenom bifogad lista för Klimatlöften 2022 och tar fram förslag på vilka som
kommunen vill anta.
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Beslutsunderlag
• Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande
Johnny Magnusson
• Listan med Kommunernas klimatlöften inför 2022.
• Beskrivning av satsningen.
• Svarsformulär
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:
a. Begränsat antal löften
b. Mål som berör hela kommunen
c.

Kostnadsöverväganden

d. Hur målen kommuniceras
e. Vägledning i s.k. SMARTA mål/löften
f.

Avstämning av förslag med respektive nämnds preside

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 317

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadfrågor:
• Livsmedelsupphandling
Enhetschefen för Kost och service informerar om genomförd livsmedelsupphandling.
• Familjecentral
Samhällsbyggnadschefen rapporterar från möte med Västra Götalandsregionen om lämplig
lokal för familjecentral.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/520

Finansiell profil för Melleruds kommun 2018-2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunforskning i Västsverige (KFI) tar årligen fram en finansiell rapport där kommunerna i
Västra Götalands län och Hallands län jämförs med varandra över en tidsperiod. Rapporten
innehåller dels en finansiell analys av kommunerna i jämförelse med varandra, dels en finansiell
profil för Melleruds kommun. Syftet med den finansiella profilen är att redovisa var Melleruds
kommun befinner sig och hur kommunen har utvecklats finansiellt under 2018–2020 i
förhållande till kommuner i Västra Götaland och Hallands läns. Den finansiella profilen speglar
starka och svaga sidor utifrån fyra perspektiv i förhållande till de övriga kommunerna.
I rapporten konstateras att Mellerud har ett ansträngt finansiellt läge. Det är viktigt att den
höga resultatnivån för 2020 tolkas på rätt sätt. Den förklaras av ökade statsbidrag och tillfälligt
minskade kostnader för Covid-19. Det är av största vikt att Mellerud fortsätter att arbeta med
att skapa ett finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att
kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov
hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster
kommer att öka betydligt snabbare än tidigare
Beslutsunderlag
• Finansiell profil Melleruds kommun 2018–2020, Kommunforskning i Västsverige
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/300

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 2/2021 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsensförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett
delårsbokslut till och med 2021-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden
och prognos på årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må|.
Totalt prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 3,8 mkr, varav
samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mkr och kommunstyrelsensförvaltning +4,5 mkr.
Överskottet för kommunstyrelsensförvaltning är till stor del kopplat till Covid -19.
Ej förbrukade medel på förfogande anslaget med + 1,5 mkr ingår i prognosen.
För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med -2,6 mkr. Affärsverksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och
påverkar inte resultatet.
Investeringarna beräknas uppgå till 54 mkr, vilket är 71 mkr länge än budget. Detta beror på
lägre utgifter och investeringsbidrag för Ängenäs särskilda boende samt senareläggning av
investeringsprojekt inom VA-verksamheten.
Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner rapporten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/289

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 2/2021 för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +13,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen utvecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes. Under 2020 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Återhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet. Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för att
uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.
Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell avvikelse.
Budgetavvikelsen på + 13,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + 13,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetavvikelse på -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden +0,2
medan socialnämnden inte beräknar någon avvikelse. Nämndernas budgetavvikelse var i
bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott har minskat med -2 mkr.
Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på -6 mkr prognostiserar
ingen avvikelse mot budget.
Årets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt inom
VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
Prognosen visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-05

sida
11

finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås.
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år.
Beslutsunderlag
• Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för Melleruds kommun.
• Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för BN, KUN och SN.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/517

Begäran om att få ianspråkta investeringsmedel för 2022 till ITsystem för IFO
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna att socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsbudget för IT-system för
IFO-verksamheten under 2021 med 0,6 mkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande verksamhetssystem inom socialnämndens verksamhetsområde kommer från och
med 2022 inte längre att uppgraderas. För att framöver kunna säkerställa dokumentation och
rättssäkerheten i myndighetsutövningen bedöms en tidigarelagd övergång till LifeCare
nödvändig. Socialnämnden begär därför att få nyttja investeringsmedel på 600 tkr för IT-system
för IFO-verksamheten för 2022 till följd av tidigareläggning av projektet till 2021.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens protokoll 2021-06-09, § 93
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna att socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsbudget för IT-system för
IFO-verksamheten under 2021 med 0,6 mkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/527

Begäran om att få nyttja investeringsanslag för 2022 till inventarier
Fagerlid
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsanslag för inventarier Fagerlid under
2021 med 400 tkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden nov 2020 till oktober 2021 har flera av socialförvaltningens verksamheter flyttat
från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan, Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt lokal inom huset eller flyttat från en annan byggnad
in till Fagerlid.
I samband med budget 2021 lades ingen extra investering in för denna flytt. I samband med
budget 2022 lades ett investeringsprojekt om 400 tkr in.
Investeringen är tänkt att fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade,
inredning på vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt boende/korttiden, inköp av
fler TV-apparater till korttidsrum m.m. För att det ska bli så bra som möjligt samt spara
dubbelarbete i samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu
socialförvaltningen ett ärende gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i
samband med flytt, till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2021-09-21, § 121.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsanslag för inventarier Fagerlid under
2021 med 400 tkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/530

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska anta
detaljplanen.
3. kommunen bekostar delar av planarbetet i paritet till kommunens markägande.
Sammanfattning av ärendet
Kropphus AB inkom den 11 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten
Kroppefjäll 2:5. Byggnadsnämnden beslutade genom § 63/200422 att ge positivt planbesked
avseende planläggning och genom § 163/210922 att begära av kommunstyrelsen att få
planuppdraget.
Syftet med detaljplanen är att för verksamhetsutövaren möjliggöra utveckling av befintligt
område för i huvudsak bostadsändamål, verksamheter, naturturism och besöksnäring.
För Melleruds kommuns räkning beslutade byggnadsnämnden att ta med den kommunägda
fastigheten med förskola och äldreboende (Kroppefjäll 2:4) samt den angränsande
kommunägda fastigheten österut (Södra Bäckebol 1:162) för att skapa ett framtida
bostadsområde i enlighet med kommunens antagna planprioriteringsprogram.
Idag finns det ingen detaljplan för området, varför en planläggning behövs för att kunna
hantera och prioritera mellan allmänna och enskilda intressen.
Ett beslut om antagande av detaljplanen beräknas kunna ske andra eller tredje kvartalet 2022.
Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan fördelas mellan Kropphus AB och Melleruds
kommun. Kostnaden föreslås fördelas utifrån respektive parts fastighetsyta inom planområdet
och nyttan av utförda utredningar. Tillväxtenheten kommer att upprätta ett plankostnadsavtal
mellan parterna som reglerar kostnadsfördelningen i detalj.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, § 63.
Byggnadsnämndens beslut 2021-09-22, § 163.
Start-PM, 2021-09-23
Kommunstyrelsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska anta
detaljplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-05

3. kommunen bekostar delar av planarbetet i paritet till kommunens markägande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 324

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:

• Samverkan mellan skolan och näringslivet – brev till lärarna utskickat, möten med
rektorer på gång..

• Fotografering hos lokala företag till vår hemsida (ej varumärken utan yrken).
• Lediga lokaler på vår hemsida – kostnadsfritt för fastighetsägare via Objektvision.
• Dalsland kommer på besök i Göteborg – eDit söker pengar. Godkänns före av kommuner
endast med tydlig struktur och ansvarsfördelning.

• Kort överlämning gällande Företagslotsen
• Hemsidan – utkast för handlingsplan.
• Projekt Platsvarumärke – upphandling Fas 1 är ute nu.
• Infrastruktur och kollektivtrafik.
• Hemsidan – fem fokusområde utifrån näringslivsstrategin.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/522

Ledamotsinitiativ angående rutiner vid anställning av förvaltningsekonomi- och HR-chefer
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiativ angående rutiner vid anställning av
förvaltnings- ekonomi- och HR-chefer.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) väcker ett initiativärende och anför följande:

2021-05-05 antogs en reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. Beslutet föregicks
av en del diskussioner i politiken, KSAU hade ett separat dialogmöte enkom för detta. Särskild
uppmärksamhet ägnades åt anställning och disciplinering av förvaltning, ekonomi samt HRchef. Diskussionen gällde var mandatet att handskas med sådana ärenden skulle ligga, hos
politiken eller kommunchef. Resultatet blev en form av dubbelmandat där detta ska ske i
"samråd".
Sedan dess har en sådan anställning genomförts, med en för Sverigedemokraterna
otillfredsställande process. Frasen "i samråd" behöver förtydligas när den ger utrymme för
alltför stor tolkning. Nedan beskrivs SD:s syn på hur ett sådant samråd ska ske. Vi menar
att ett rutindokument ska upprättas i komplement till delegationsordningen för detta ändamål.
Arbetsutskottet beslutade den 21 september 2021, § 312, att bordlägga ärendet till
arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2021.
Beslutsunderlag
• Ulf Rexefjords skrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 312.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiativ
angående rutiner vid anställning av förvaltnings- ekonomi- och HR-chefer.
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att
• Ett rutindokument upprättas för anställning av ovan nämnda befattningar vari följande
ordning beskrivs.
• Rekryteringsannons distribueras till KSAU innan publicering.
• Efter ansökningstidens utgång hålls ett möte där KC och KSAU gemensamt går igenom
inkomna ansökningar.
• Ett första urval görs för intervjuer, vilka genomförs av professionen.
• Resultatet av detta presenteras för KSAU. Ett slutligt urval görs. Ett andra intervjutillfälle
genomförs av KSAU och profession för sig.
• Därefter avstämning och beslut vid ett sista möte KSAU/KC.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet avslår ledamotsinitiativet.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord (SD)
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Dnr KS 2021/549

Ledamotsinitiativ angående omfördelning av förslag till andelstal
för ensamkommande 2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiaiv om att inte ställa sig bakom länsstyrelsens
förslag till omfördelning av andelstal för ensamkommande 2022.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) väcker ett initiativärende och anför följande:

I migrationsverkets utskick, diarienr: SN 2021/194 framgår att Mellerud tilldelas
1 ensamkommande för 2022. Melleruds kommun har gjort sitt när det gäller mottagande av
nyanlända, vi brottas med både hög ungdomsarbetslöshet och bristande skolresultatoch vi
anser att kommunen inte har förmågan att ta emot en enda migrant till.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiaiv om att
inte ställa sig bakom länsstyrelsens förslag till omfördelning av andelstal för ensamkommande
2022.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. inte ställa sig bakom liggande förslag till andelstal.
2. Melleruds kommun inte anser sig kunna ta emot fler nyanlända tills vidare.
3. meddela Länsstyrelsen detta med begäran att lämplig kommun utses att ta över Melleruds
anvisning senast 8 November 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet avslår ledamotsinitiativet.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord (SD)
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Dnr KS 2021/550

Ledamotsinitiativ angående kommuntal för mottagande av nyanlända
för 2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiaiv om att inte ställa sig bakom länsstyrelsens
förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2022.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) väcker ett initiativärende och anför följande:

I inkommet ärende, diarienr: KS 2021/464 SN2021/204 framgår att Mellerud tilldelas
1 nyanländ för 2022. Melleruds kommun har gjort sitt när det gäller mottagande av nyanlända,
vi brottas med både hög ungdomsarbetslöshet och bristande skolresultat och vi anser att
kommunen inte har förmågan att ta emot en enda migrant till.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiaiv om att
inte ställa sig bakom länsstyrelsens förslag till
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. inte ställa sig bakom liggande förslag till kommuntal.
2. Melleruds kommun inte anser sig kunna ta emot fler nyanlända tills vidare.
3. meddela Länsstyrelsen detta innan 29 oktober 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet avslår ledamotsinitiativet.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord (SD)
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Dnr KS 2021/104

Försäljningsprocess för tomter i kvarteret Ugglan i Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag att bjuda in representanter för Gretabo
Nord AB för en presentation av konceptet.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen. Arealen på
tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till cirka 9 500 kvm.
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan på två
av tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att anpassas till den nya planen.
Kommunen har ansök som fastighetsreglering hos Lantmäteriet.
Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.
En försäljningsprocess har genomförts för två av tomterna som visas på bifogad kartbilaga.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Kartbilaga som visar tomterna
Anbudsunderlag samt information om företaget
Flygvy
llustrationsplan
Inkommit bud avseende område 4.
Kommunstyrelsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag
att bjuda in representanter för Gretabo Nord AB för en presentation av konceptet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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Dnr KS 2021/183

Överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till tillväxtchefen utifrån förd diskussion.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober 2021.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 del av fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251
(ca 3000 kvm) till K&H Orientköp. I avtalet står att kommunen ska godkänna en eventuell
överlåtelse innan bebyggelsekravet uppfyllts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-06 att inte överlåta fastigheten till Khoulani
Group AB. Efter detta har kompletterande information inkommit från fastighetsägaren.
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2021-08-24 att återremittera ärendet med uppdrag att se
över vilka möjligheter kommunen har att säkerställa att bebyggelsekravet uppfylls.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 116.
Köpeavtal samt registreringsbevis
E-post från fastighetsägaren
Kvitto på hallbyggnad (Arbetsmaterial)
Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 116.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till tillväxtchefen utifrån förd diskussion.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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§ 330

Tillväxtfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:
• Markförsäljning på Sapphult
Tillväxtchefen redogör för olika intressenters förfrågningar om köp av mark på Sapphult.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 331

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker DalSign i Melleruds kommun för att informera sig om
företagets verksamhet och framtidsplaner.
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