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§ 202

Avstämning efter sommaren
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen gör en avstämning av aktuellt läge internt
och externt efter sommaren.
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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§ 203

Aktuella säkerhetsfrågor m.m.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetschefen informerar om aktuella säkerhetsfrågor m.m:
• Inga eldningsförbud inom kommunen
• Låg vattennivå i Upperudsälven m.fl.
• Krisberedskapsveckan den 26 september till 2 oktober 2022.
• Flyktingar från Ukraina till kommunen m.m.
• Hotbilder inför valet 2022.
• Covid-läget i kommunen.
• Ordningsfrågor kring Köpmantorget.
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 2022/152

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag/bygdepeng för inköp av
hjärtstartare till Örs Bastuföreningen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja 12 500 kronor i kommunalt investeringsbidrag/bygdepeng för inköp av hjärtstartare
till föreningen Örs Bastuföreningen.
2. kostnaden finansieras genom 2022 års anslag för bygdepeng.
Sammanfattning av ärendet
Örs Bastuföreningen har ansökt om ekonomiskt stöd för att köpa en hjärtstartare eftersom
badande medlemmar i huvudsak är i ålder mellan 60 och 85.
Kostnaden för hjärtstartare motsvarar 12 500 kronor inklusive moms och specificeras i en
kompletterande handling till ansökan inlämnad den 10 juni 2022.
I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds
kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland annat att bidrag kan beviljas
för nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en varaktighet
på minst fem år.
Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör bevilja ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av hjärtstartare till Örs Bastuföreningen.
Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader.
När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen skyldig att
lämna följande redovisning till kommunen:
• Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett.
• En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slutbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta
efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet.
• Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om
användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett
återkrav på bidraget (KS § 113, 2021-05-05).
Beslutsunderlag
• Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av hjärtstartare till Örs
Bastuföreningen.
• Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng, KS § 113, 2021-05-05.
• Offert.
• Kompletterande handlingar till ansökan – verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja 12 500 kronor i kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av hjärtstartare
till föreningen Örs Bastuföreningen.
2. kostnaden finansieras genom 2022 års anslag för bygdepeng.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Örs Bastuföreningen
Samhällsvägledaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 205

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-09

sida
8

Dnr KS 2022/277

Svar på remiss - Ny digital översiktsplan - Åmål 2050
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Åmåls kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för
Åmåls kommun, Åmål 2050. Översiktsplanen är utställd för samråd till och med 15 augusti
2022.
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska
utvecklas. Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande.
Åmål kommuns översiktsplan har identifierat tre mål som viktiga för kommunens långsiktiga
fysiska planering. Målen utgår ifrån Åmåls vision “Den gästvänliga kommunen” och ska vägleda
kommunen mot en hållbar utveckling med kopplingen till globala hållbarhetsmål och Sveriges
miljökvalitetsmål.
Beslutsunderlag
• Samrådsremiss – Förslag på Ny översiktsplan för Åmåls kommun, Åmål 2050 www.amal.se/op
• Förslag till remissyttrande.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara
på Åmåls kommuns remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 206

Information från Bodens kommun om åtgärder för förbättrad
kommunal service
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Representanter för Bodens kommun informerar (digitalt) om kommunens arbete med att
etablera servicepunkter på strategiska platser för enklare ärenden och tjänster. Det ger effekter
inom många områden, framförallt ifall tidsvinster och privatekonomiskt för nyttjaren, minskad
miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens medborgare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 207

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Näringslivsutvecklaren kommer att sluta sin anställning för att jobba för Position Väst.
• Ny tillväxtchef tillträder 15 september 2022.
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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§ 208

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Vindkraftsverkstransporter – stopp för närvarande. Peab tar fram förslag på byggnationer på
Sapphult.
• Ny gata-/parkchef anställd.
• Rekrytering av ny VA-chef pågår.
• Försäljning av tomtmark på Sapphult.
• Kvarteret Ugglan – kontakter med exploatör.
• Intressenter till cafélokalen i kommunhuset.
• Coopfastigheten – kontakter med ägarna.
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 2022/337

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinämnd 2023-01-01--02-28
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energiförbund under perioden 2023-01-01—02-28.
Sammanfattning av ärendet
Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod löper
ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till
den nya nämnden, vilket inte är korrekt.
Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 §. Den bestämmelsen säger att "om inget annat anges eller följer av

bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalförbund".

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd för den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbundsdirektionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad.
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, § 23, att uppdra
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om
tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 – -02-28.
Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av medlemskommunerna.
Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01 –
2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09, § 23.
• Förbundschefens skrivelse.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig
mandatperiod för Dalslands miljö- och energiförbund under perioden 2023-01-01—02-28.
Beslutsgång
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 överlämna ärende till kommunstyrelsen utan eget förslag.
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 remiss ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 134.
Byggnadsnämndens beslut 2022-06-22, § 77.
Planbeskrivning med Plankarta
Fastighetsförteckning
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärende till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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