MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-23

Sammanträdesdatum

Nr 2
sida

1(25)

Tisdagen den 23 januari 2018, klockan 08.30 – 12.10,
13.10 – 16.00 i Skållerudsrummet

Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Marianne Sand Wallin
Peter Ljungdahl
Eva Pärsson, vice ordf.
Daniel Jensen

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Tjänstemän

Utses att justera
Justerare

Thomas Hagman

(S)
(C)
(M)
(KD)

§§ 23-38

(S) för Tommy W Johansson (S) §§ 23-38

Sophia Vikström, kommunchef
Ingrid Engqvist, chefssekreterare
Patrik Tellander, enhetschef förråd/renhållning
§§ 23-24, del av § 38
Eva Nilsson-Olsson, turistinformatör
§§ 24-25
Kerstin Aronsson, projektledare
§ 24
Jenni Hagman, näringslivsansvarig
§§ 25, 33, 34, del av 38, 39
Peter Mossberg, fastighetschef
§§ 25-26
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef
§§ 26-29, del av 38
Linda Hamrin, projektingenjör
§ 26, del av 38
Lorentz Norberg, enhetschef gata/park
§§ 27-30
Gabriella Hemme, arkitektkonsult
§ 31
Torbjörn Svedung, administrativ chef
§ 32
Karin Odhnoff, t.f. HR-chef
§ 33
Lars Nilsson, kultur- och fritidsutvecklare § 34
Anna Granlund, utredare/säkerhetssamordnare
§§ 35-37
Jan Skeppstedt, arkitektkonsult
del av § 38

Ersättare

Peter Ljungdahl (C)
Daniel Jensen (KD)

Justeringens plats och tid

Melleruds kommunkontor den 24 januari 2018, klockan 12.45

Justerade paragrafer

§§ 23 - 39

Underskrifter

..............................................................................................

Sekreterare
Ordförande
Justerande

Ingrid Engqvist

..............................................................................................................................................

Eva Pärsson

..............................................................................................................................................

Peter Ljungdahl

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-24

Datum då anslaget tas ned

2018-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

........................................................................................................

Ingrid Engqvist

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-23

Sammanträdesdatum

sida

2

Innehållsförteckning
§ 23

Remissvar över förslag till reviderad skötselplan för naturreservatet Ryr i
Melleruds kommun

3

§ 24

Projekt Lekparken Pirater i Håverud, beskrivning och kostnadskalkyl

5

§ 25

Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn

6

§ 26

Projekt Renovering av Stinsen (Mellerud 2:11), startbesked och
omfördelning av investeringsbudget 2018

8

§ 27

Utredning av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa enskilda vägar

10

§ 28

Svar på medborgarförslag att tända upp belysningen från Edsvägen till
Håverud vid Akvedukten

12

§ 29

Svar på medborgarförslag om att befintlig gatubelysning från Kanalvägen
över Håverudsbron startas upp igen

13

§ 30

Svar på medborgarförslag om att tända gatubelysning från Kyrkogatan till
Holms kyrka

14

§ 31

Översiktsplan för Melleruds kommun – förslag till Framtidsstudie för
Melleruds kommun

15

§ 32

Integrations- och arbetsmarknadsfrågor

16

§ 33

Personalfrågor

17

§ 34

Kanalyran 2018 - servering

18

§ 35

Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget

21

§ 36

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2017

22

§ 37

Informationssäkerhetsprogram 2020

23

§ 38

Aktuella frågor

24

§ 39

Företagsbesök

25

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-23

§ 23

Sammanträdesdatum

sida

3

Dnr KS 2017/705.336

Remissvar över förslag till reviderad skötselplan för
naturreservatet Ryr i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer sig positiv till att revidera
skötselplanen för naturreservatet Ryr i Melleruds kommun enligt länsstyrelsens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till reviderad skötselplan för naturreservatet
Ryr som remiss till Melleruds kommun för eventuellt yttrande. Yttrandet ska ha
kommit in till länsstyrelsen senast den 26 januari.
Naturreservatets Ryrs skötselplan är från år 1980. Syftet med revideringen är att
uppdatera skötselplanen samt att ta fram uppföljningsbara mål för att kunna
utvärdera den skötsel som bedrivs i naturreservatet. Inget nytt reservatsbeslut
kommer att fattas. Därför kommer inga gränser eller föreskrifter att ändras.
Naturreservatet Ryr är ett statligt inrättat reservat och dess förvaltning bekostas av
staten.
I det reviderade förslaget till skötselplan för naturreservatet Ryr har länsstyrelsen
betonat behovet av skötsel genom hävd för att de värden som finns i
naturreservatet ska kunna bevaras och utvecklas.
Ryrhalvön är ett mycket viktigt område för Melleruds kommun. Här finns unika
värden knutna till det hävdade landskapet. Kalkrika hällmarker är en ansvarsmiljö
för Melleruds kommun och örten hällebräcka, en av kommunens fyra ansvarsarter,
har sin kanske största utbredning i världen just här i Ryrs naturreservat.
Områdets blomsterprakt och vackra kulturmiljöer lockar även många besökare,
vilket är av vikt för vår kommun.
Därför tycker Melleruds kommun att det är positivt med en reviderad skötselplan
med tydligare mål för slåtter, bete och andra hävdrelaterade åtgärder. Genom en
tydlig skötselplan med ökade möjligheter till rationella men anpassade åtgärder
ökar möjligheterna till en långsiktigt hållbar utveckling och skötsel av
naturreservatet.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens remiss Förslag till reviderad skötselplan för naturreservatet
Ryr i Melleruds kommun
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer sig positiv
till att revidera skötselplanen för naturreservatet Ryr i Melleruds kommun enligt
länsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
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Dnr KS 2018/27.332

Projekt Lekparken Pirater i Håverud, beskrivning och
kostnadskalkyl
Arbetsutskottets beslut förslag till beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018.
Sammanfattning av ärendet
Det saknas aktiviteter för barn, såväl boende i Håverud och kringområdet, som för
de många besökande barnfamiljerna under turistsäsong. Detta uppmärksammades
av ägarna till The Visitor som driver restaurang och boende intill akvedukten. En av
dem, Lars Ihrén, gick bort innan de hann sätta sina planer i verket, och Lars syster
Maria Ihrén startade en minnesfond, som ska utgöra grunden i en lekplats med
grillmöjligheter för hela familjen. På lekplatsen ska finnas ett stort fint lekskepp,
gungor, sandlåda, grävmaskin och grillplats med bänkar. Bra tillgänglighet för alla
genom konstgräs på marken.
Sedan 2016 har olika insatser gjort för att föra projektet framåt, och 2018 är det
perfekta året att bygga och inviga lekplatsen. Dalslands kanal och akveduktens
150-årsjubileum, kommer uppmärksammas och firas, och en lekplatsinvigning
skulle bli kronan på verket. Dessutom skulle Dalslands största besöksmål,
cirka 250 000 besökare per år, få ytterligare en attraktion som lockar fler.
I kombination med tomtemuseet som öppnar våren 2018 på Dalsland center, blir
platsen ett fortsatt självklart utflyktsmål för såväl dalslänningar som turister.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till
ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Turistinformatören
Projektledaren
Enhetschef förråd/renhållning
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Dnr KS 2017/656.841

Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta planeringen för förbättrad turistservice
i Sunnanå Hamn enligt föreliggande förslag.
2. tillskjuta maximalt 330 tkr under 2018 och 260 tkr under 2019 till att prova
detta upplägg under två år.
3. finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens budget för 2018-2019.
4. ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda om projektet kan delfinansieras av
arbetsmarknadsprojekt för att minska kostnaden.
Beskrivning av ärendet
Efter utvärdering av enkäter som besvarats under andra halvan av 2017 har
arbetsgruppen sett att det inom vissa områden finns goda möjligheter att förbättra
och utveckla området i och kring Stenmagasinet, Sunnanå hamn.
I samband med uppsägning av avtal med tidigare arrendator av Stenmagasinet har
arbetsutskottet beslutat ge fastighetschefen i uppdrag att, tillsammans med
näringslivsansvarige och turistinformatör, ta fram en projektbeskrivning med
kostnadskalkyl för en förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn.
Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn ska bestå av:
• Grön/vit-skyltad turistinformation som också fungerar som hamnkontor.
• Möjlighet för besökaren att köpa enklare dagligvaror.
• Möjlighet att köpa en lättare måltid, kaffe, smörgås.
• Ett större utbud av aktiviteter/erbjudanden i Sunnanå Hamn.
Förslag till inriktning för Stenmagasinet i Sunnanå Hamn:
• Turistinformation som drivs i kommunens regi. Grön-vit skyltad enligt Visitas
kriterier.
Entreprenör som driver:
• Butik (enkelt dagligvarusortiment).
• Servering med lättare måltider, dryck, cafésortiment.
• Anordna aktiviteter.
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redovisar sammanställning av
enkätsvar från båtplatsgäster om servicen i Sunnanå Hamn.
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Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med kostnadskalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta planeringen för förbättrad turistservice
i Sunnanå Hamn enligt föreliggande förslag.
2. tillskjuta maximalt 330 tkr under 2018 och 260 tkr under 2019 till att prova
detta upplägg under två år.
3. finansiering av projektet sker inom kommunstyrelsens budget för 2018-2019.
4. ge arbetsgruppen i uppdrag att utreda om projektet kan delfinansieras av
arbetsmarknadsprojekt för att minska kostnaden.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/26.288

Projekt Renovering av Stinsen (Mellerud 2:11), startbesked
och omfördelning av investeringsbudget 2018
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen
(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
2. bevilja 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta är en utökning av tidigare
beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning sker i 2018 års
investeringsbudget och finansieras med förskotterade statsbidrag avsedda för
flyktingverksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Enligt tidigare beslut ska Stinsenfastigheten (Mellerud 2:11) genomgå renovering
både utvändigt och invändigt. Det är en gammal byggnad som har ändrats genom
åren, och dess ursprungliga utseende har förvanskats med tiden.
I början av 2016 redovisades en grov kalkyl för det som då var aktuellt.
Utvändigt behövde fasad, tak och takfot saneras då det under fasadpanelen sitter
eternitskivor, på taket ligger det eternit samt är takfoten klädd med detsamma.
Fönster behövde även bytas, ny fasadpanel monteras och nytt tak läggas.
Invändigt var det tillgänglighetsanpassning på nedervåningen (plan 1),
uppfräschning av ytskikt, nytt undertak och genomgång av värmesystem samt
nytt ventilationsaggregat och delvis nya kanaler. Toaletter behövde byggas om på
plan 2. De som inte ska användas ska proppas.
Efter ytterligare genomgångar av fastigheten har samhällsbyggnadsförvaltningen
kommit fram till följande åtgärder utvändigt:
•
•
•
•
•
•
•

Miljöinventering och sanering av miljöfarliga ämnen (asbest).
Ändringar i fasader, dörrar och fönster.
Byte av tak och takfot.
Sockel ska blästras.
Diverse markarbeten för att ändra tillgänglighet och utemiljö vid innergård.
Målningsarbeten.
Ny balkong, utrymning.

För de utvändiga åtgärderna har samhällsbyggnadsförvaltningen upphandlat en
samarbetspartner som genom utökad samverkan tillsammans med kommunen som
beställare genomför en planerad renovering för att få fram mer av byggnadens
ursprungliga utseende. Ett av skälen till att man valt utökad samverkan
(partnering) är många osäkerhetsfaktorer i byggnaden med hänsyn till skick,
befintligt utförande, miljöfarliga ämnen etc. Ett annat skäl är trafiksituationen kring
byggnaden med järnväg, bussar, pendelparkering mm.
Kapitalkostnaderna täcks av tidigare ramökning för 2018 års driftbudget.
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Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Renovering av Stinsen
(Mellerud 2:11) och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
2. bevilja 2 710 tkr till renovering av Stinsen. Detta är en utökning av tidigare
beviljat investeringsbelopp 4 980 tkr. Omfördelning sker i 2018 års
investeringsbudget och finansieras med förskotterade statsbidrag avsedda för
flyktingverksamheten.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/370.317

Utredning av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa
enskilda vägar, lägesrapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänstepersoner för att ta
fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2017, § 248, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens
likställighetsprincip.
Efter utredning så har samhällsbyggnadsförvaltningen kommit fram till att
kommunen bekostar belysning på följande enskilda vägar:
• Karlslundsvägen, Dals Rostock
Två belysningspunkter som är tända och med armaturer av nyare typ.
Uppskattad energikostnad 400 kronor/år.
• Bäckebolsvägen, Dals Rostock
Tio belysningspunkter varav tre som är tända och med armaturer av nyare typ.
Uppskattad energikostnad 600 kronor/år.
• Gunnarsbyvägen, Dalskog
25 belysningspunkter varav 18 som är tända och med armaturer av nyare typ.
Uppskattad energikostnad 5 040 kronor/år.
• Björnebol, Erikstad
15 belysningspunkter som är tända och med armaturer av nyare typ.
Uppskattad energikostnad 3 800 kronor/år.
Driftkostnad för dessa anläggningar ihop ligger på cirka 5 000-6 000kronor/år
om inget speciellt inträffar.
Med hänvisning till likställdhetsprincipen så behöver kommunen ta ställning om
dessa belysningspunkter skall vara tända eller om de skall släckas ned. Om beslut
om nedsläckning skulle bifallas så borde kommunen erbjuda de enskilda vägarnas
medlemmar om att överta belysningsanläggningarna i befintligt skick. Föreningen
behöver då ett nytt abonnemang för el samt ett tändskåp, kostnad cirka
55 tkr/förening. Om inte intresse finns om ett övertagande så behöver
kommunen ta ställning om sanering av anläggningar skall göras. Kostnad för
sanering/borttagning av anläggningar kostar cirka 150 tkr
Arbetsutskottet beslutar den 12 september 2017, § 322, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning och även
inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.
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Samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park lämnar en aktuell
lägesrapport om pågående utredningsarbete när det gäller kommunens
belysningsstolpar som står längs vägar/gator som inte är kommunala
(Vägverkets eller vägsamfällighetsföreningar). Redovisning av uppdraget
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänstepersoner för att
ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-23

§ 28

Sammanträdesdatum

sida

12

Dnr KS 2017/659.317

Svar på medborgarförslag att tända upp belysningen från
Edsvägen till Håverud vid Akvedukten
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn
av offentlig belysning i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Johnny Persson, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 19 november 2017
att tända upp belysningen från Edsvägen till Håverud över Akvedukten. Skälet är
att det är många som är ute och promenerar efter mörkrets inbrott. Dalslands
största sevärdighet ska vara upplyst även vintertid.
Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 6, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar. redovisning av
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2018.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat
med hänvisning till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med
en helhetsöversyn av offentlig belysning i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/746.317

Svar på medborgarförslag om att befintlig gatubelysning
från Kanalvägen över Håverudsbron startas upp igen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn
av offentlig belysning i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Maria Ihrén, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 29 december 2017 att att
befintlig gatubelysning från Kanalvägen över Håverudsbron startas upp igen
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat
med hänvisning till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med
en helhetsöversyn av offentlig belysning i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/587.317

Svar på medborgarförslag om att tända gatubelysning från
Kyrkogatan till Holms kyrka
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning
till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med en helhetsöversyn
av offentlig belysning i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Börje Norgren, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 12 oktober 2017 att
kommunen tänder gatubelysningen från Kyrkogatan till Holms kyrka
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat
med hänvisning till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med
en helhetsöversyn av offentlig belysning i kommunen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/303.212

Översiktsplan för Melleruds kommun – förslag till
Framtidsstudie för Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats med en medborgardialog. Ett digitalt
verktyg har använts som har funnits tillgängligt på hemsidan. Det kom in drygt 500
synpunkter, 95% av dem genom verktyget. Resterande synpunkter kom in genom
brev eller mejl. Ambitionen är att även samråd, utställning och färdigt förslag ska
ske digitalt. En utvärdering har gjorts som visar en sammanfattning av inkomna
synpunkter.
Parallellt har det tagits fram en Framtidsstudie där tjänstemän ur kommunens olika
verksamhetsområden samlat tankar och planer om framtiden. Utgångspunkt har
varit två workshops, en om megatrender och en annan där en SWOT-analys gjorts.
Arbetsmaterialet ska ligga till grund för utarbetande av utvecklingsstrategier.
Arbetsutskottet beslutade den 19 december 2017, § 502, att överlämna förslag till
Framtidsstudie för Melleruds kommun till samtliga partigrupper som har möjlighet
att lämna synpunkter till arkitektkonsulten senast den 10 januari 2018.
Projektansvarig arkitekt redovisar de synpunkter som hittills inkommit.
En workshop för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kommer att
genomföras under mars/april 2018.
Beslutsunderlag
• Förslag till Framtidsstudie för Melleruds kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 32

Integrations- och arbetsmarknadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och administrative chefen informerar om aktuella integrationsoch arbetsmarknadsfrågor:
• Arbetslöshet
Administrative chefen redovisar statistik över arbetslösheten i kommunen,
Fyrbodal, regionen och riket.
• Försörjningsstöd
Administrative chefen redovisar statistik över försörjningsstödet i kommunen.
• Flöden Arbetsmarknadsenheten
Administrative chefen redovisar flödet av personer inskrivna/utskrivna hos
arbetsmarknadsenhetens aktiviteter.
• Myndighetssamverkan
Administrative chefen informerar om vilka andra kommunala verksamheter och
myndigheter arbetsmarknadsenheten samverkar med i sin verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 33

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Löneöversyn
HR-chefen informerar om tidplan för löneöversynen, nivån på löneökningen,
direktiv för löneöversyn till cheferna, förslag från ledningsgruppen på särskilda
prioriteringar m.m.
• Personalärenden
Förhandling pågår i personalärende om avsked.
• Rekrytering av projektledare heltid
Möte i arbetsgruppen 22/1. Sju sökande till tjänsten hittills. Fem kommer att
kallas till intervju. Ansökningstiden har nu förlängts till 30/1.
• Rehabilitering
En handbok för cheferna har tagits fram.
• Rekrytering
En handbok för cheferna har tagits fram.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/472.861

Kanalyran 2018 - servering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar enligt alternativ 2:
Ett gemensamt serveringsområde byggs på Köpmanstorget. Inom området upplåts
plats för preliminärt sex restauranger som får bedriva mat- och dryckesförsäljning.
Totalhyran för hela serveringsområdet, inklusive bord och sittplatser för cirka
400 personer, sätts till 50 000 kr, en summa som delas lika mellan medverkande.
Restaurangerna delar också på kostnaden för staket, tält och vakter i
serveringsområdet. De restauranger som behöver el för matlagning och
varmhållning av mat står för den extrakostnad detta för med sig.
Reservationer
Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Rättigheterna att servera mat och alkohol på Köpmantorget under Kanalyran har
varit en fråga för ständiga diskussioner. Fram till 2013 stod Melleruds Kanalyras
Ekonomiska Förening för serveringen, från 2014 och framåt har det överlåtits till
de krögare som redan bedriver verksamhet kring Köpmantorget. Detta beslut har
tagits av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Inför 2018 föreslog arbetsgruppen en modifierad variant av detta, den som
beskrivs som alternativ 1.
Onsdag 17 januari var samtliga krögare i Melleruds kommun inbjudna till ett möte
kring Kanalyran. Endast tre dök upp och de riktade mycket stark kritik mot det
liggande förslaget och hävdade, bland annat med hänvisning till den fria
konkurrensen, att alla som önskar borde få möjlighet att servera på Köpmanstorget
under fredagen och lördagen. Under mötet växte en skiss på alternativ 2 fram.
Det har också diskuterats vem som ska ta det formella beslutet kring detta.
Formellt arrangeras Kanalyran av MellerudsNavet, men det är kommunen som
upplåter marken och kommunens anställda som står för arbetet. Det bör dock
klargöras var beslutet ska ligga.
Servering – Alternativ 1
Samma grundprincip som 2017, restauranger som bedriver verksamhet vid
Köpmanstorget får bygga ut, men ingen som inte gör det ges möjlighet att bygga
på den asfaltsbelagda delen. De som bygger ut betalar markhyra i förhållande till
utbyggnadens storlek. Förslag: 200 kr per kvadratmeter.
Tre platser à 18 kvm upplåts för dem som vill servera mat, och i den mån de har
alkoholtillstånd även alkohol. Förslag till hyra: 2 000 kr per plats.
Varje restaurang/krögare står själv för kostnaderna för staket, eventuellt tält och
så vidare. Det som hyrs är en tom yta.
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Servering – Alternativ 2
Ett gemensamt serveringsområde byggs på Köpmanstorget. Inom området upplåts
plats för preliminärt sex restauranger som får bedriva mat- och dryckesförsäljning.
Totalhyran för hela serveringsområdet, inklusive bord och sittplatser för cirka 400
personer, sätts till 50 000 kr, en summa som delas lika mellan medverkande.
Restaurangerna delar också på kostnaden för staket, tält och vakter i
serveringsområdet. De restauranger som behöver el för matlagning och
varmhållning av mat står för den extrakostnad detta för med sig.
Gemensamt alkoholtillstånd
De som medverkar i den gemensamma serveringsytan och har alkoholtillstånd för
sin ordinarie verksamhet kan söka ett gemensamt alkoholtillstånd för kvällarna. Det
möjliggör att de som köper öl eller vin har rätt att röra sig fritt inom hela
festivalområdet med sin dryck.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S) och Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar enligt
alternativ 2:
Ett gemensamt serveringsområde byggs på Köpmanstorget. Inom området upplåts
plats för preliminärt sex restauranger som får bedriva mat- och dryckesförsäljning.
Totalhyran för hela serveringsområdet, inklusive bord och sittplatser för cirka
400 personer, sätts till 50 000 kr, en summa som delas lika mellan medverkande.
Restaurangerna delar också på kostnaden för staket, tält och vakter i
serveringsområdet. De restauranger som behöver el för matlagning och
varmhållning av mat står för den extrakostnad detta för med sig.
Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar enligt alternativ 1:
Samma grundprincip som 2017, restauranger som bedriver verksamhet vid
Köpmanstorget får bygga ut, men ingen som inte gör det ges möjlighet att bygga
på den asfaltsbelagda delen. De som bygger ut betalar markhyra i förhållande till
utbyggnadens storlek. Förslag: 200 kr per kvadratmeter.
Tre platser à 18 kvm upplåts för dem som vill servera mat, och i den mån de har
alkoholtillstånd även alkohol. Förslag till hyra: 2 000 kr per plats.
Varje restaurang/krögare står själv för kostnaderna för staket, eventuellt tält och
så vidare. Det som hyrs är en tom yta.
Beslutsgång
Ordförande ställer Thomas Hagmans m.fl. förslag och Daniel Jensens förslag mot
varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Hagmans förslag.
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Omröstning begärs. Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till Thomas Hagmans m.fl. förslag.
Nej-röst till Daniel Jensens förslag.
Omröstningsresultat
Med fyra ja-röster för Hagmans förslag och en nej-röst för Jensens förslag beslutar
arbetsutskottet bifalla Hagmans förslag.
Ordinarie ledamöter
Marianne Sand Wallin
Peter Ljungdahl
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Tommy W Johansson
Summa

Parti
(S)
(C)
(M)
(KD)
(S)

Ersättare

Thomas Hagman

Beslutet skickas till
MellerudsNavet
Kultur- och fritidsutvecklaren
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig
Folkhälsostrategen
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur Mellerud
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Restauranger i Melleruds kommun med alkoholtillstånd
Alkoholhandläggaren
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X
X
X
X
4
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X
1
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Dnr KS 2017/51.318

Svar på motion om att indexreglera väghållningsbidraget
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bifalla punkt 2 i motionen som avser att reglerna omarbetas och att detta
beaktas i nästa budget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom
Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess
konsekvenser.
2. anse punkterna 1 och 3 i motionen som besvarade.
Sammanfattning av ärendet
Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 25 januari 2017 att
kommunfullmäktige beslutar att
1. en utredning görs så att man får reda på hur mycket bidraget borde vara om
man skulle få lika mycket för pengarna idag som 1996.
2. reglerna omarbetas och detta beaktas i nästa budget.
3. man ska få stöd från första metern av sin väg dvs. att 100-metersregeln slopas.
Beslutsunderlag
• Motion.
• Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds
kommun, § 72, KF 1996-11-19.
• Underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. bifalla punkt 2 i motionen som avser att reglerna omarbetas och att detta
beaktas i nästa budget och ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom
Melleruds kommun. Förslaget ska innehålla en beskrivning av dess
konsekvenser.
2. anse punkterna 1 och 3 i motionen som besvarade.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/3.160

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. redovisningen ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till
Länsstyrelsen.
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26,
§ 123) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.
Beslutsunderlag
• Årlig uppföljning av LEH för 2017 avseende Melleruds kommun.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. redovisningen ska avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/730.167

Informationssäkerhetsprogram 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en informationssäkerhetssamordnare.
2. ta fram en ansökan för hur Melleruds kommun kan genomföra programmet.
3. ansökan ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22 maj 2018.
Sammanfattning av ärendet
Den 30 november 2017 beslutade Fyrbodals kommunalförbund att rekommendera
medlemskommunerna att fortsätta sitt arbete inom informationssäkerhetsområdet
och ta stöd av Digitaliseringsrådets insatser i Informationssäkerhetsprogram 2020.
Informationssäkerhetsprogrammet 2020 ligger i linje med de behov som Melleruds
kommun har inom informationssäkerhetsarbetet.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund inkommen den 19 december 2017.
• Riktlinjer för Informationssäkerhetsprogram 2020, Västra Götalandsregionen
2017-10-10.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utse en informationssäkerhetssamordnare.
2. ta fram en ansökan för hur Melleruds kommun kan genomföra programmet.
3. ansökan ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22 maj 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 38

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Vandringsleder
Enhetschefen för förråd/renhållning informerar om pågående diskussioner
med markägare om avtal, skötsel m.m.
• Köp av kommunal mark
Näringslivs- och marknadsföringsansvarig, samhällsbyggnadschefen och
arkitektkonsulten informerar om att ett företag har kontaktat Melleruds kommun
om att köpa kommunal mark i anslutning till företagets fastighet för att bygga
fritidsstugor för uthyrning/försäljning.
• Särskilda boendet på Ängenäs
Projektingenjören och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell rapport om
arbetet med ny detaljplan för Ängenäs, arkeologisk undersökning och byggandet
av ”provlägenhet” m.m.
• Nya sporthallen
Projektingenjören och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell rapport om
byggandet av den nya sporthallen i anslutning till Rådahallen.
• Studiebesök i Tyskland / försäljning av industrimark
Samhällsbyggnadschefen informerar om kommunens studiebesök, tillsammans
med Business Sweden, hos ett företag i Tyskland. Företaget önskar köpa
industrimark i Mellerud för etablering av verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Bildelsshopen och Fastighetsbyrån i
Mellerud för att informera sig om dess verksamhet och framtidsplaner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida

25

