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§ 206 Dnr KS 2019/367 
 
Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns 
verksamheter/bolag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Energirådgivaren vid Dalslands miljö- och energikontor redovisar en uppföljning  
av Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder som 
genomförts samt hur det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom 
energiområdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Redovisning av energiförbrukningen. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 207  
 
Samhällsbyggnadsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Sunnanå Hamn 
Fastighetschefen informerar om aktuellt läge i Sunnanå Hamn när det gäller 
restaurangen, Stenmagasinets verksamhet, ställplatser för husbilar, 
veteransbildsutställningarna, sjösättningsrampen, byggnation av cafébryggan 
och hantering av svalor/svalbon på Stenmagasinet.  

• Telaris  
Projektingenjören lämnar en aktuell rapport om upphandling av partner/ 
entreprenör, möte med förskolechef, bygglovshantering m.m. inför ombyggnad 
till föreskoleverksamhet. 

• Bro vid Ängenäs 
Samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell rapport kring projektering av ny bro 
över Gerdsrudsbäcken vid Ängenäs. 

• Infrastruktur Ängenäs 
Samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell rapport kring utbyggnad av 
infrastruktur i Ängenäsområdet. 

• Infrastruktur Västerråda 
Projektingenjören lämnar en aktuell rapport om infrastrukturlösningar på 
Västerråda. Byggnation påbörjas inom kort. Upphandling av gångbro görs av 
Trafikverket Göteborg. 

• Nordalsskolan 
Projektingenjören lämnar en aktuell rapport om pågående golvarbete m.m. på 
Nordalsskolan.  

• Möte med Trafikverket 
Samhällsbyggnadschefen redogör för möte med representanter för Trafikverket 
med anledning av säkerhet/åtgärdsbehov kring Resecentrum (stationen) i 
Mellerud. Vidare informerar han om svarskrivelsen från Trafikverket på 
kommunens begäran om åtgärder. Hastigheten har nu sänkts till 40 km/h för 
förbipasserande tåg efter dödsolyckan i februari och ytterligare en incident i  
maj i år.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 208 Dnr KS 2015/608  
 
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud – 
lägesrapport/avstämning 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av lägesrapporten och avstämningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Projektingenjören och samhällsbyggnadschefen lämnar en aktuell en lägesrapport 
av byggnationen av särskilt boende på Ängenäs.  

Tidplanen håller, där slutbesiktningen av byggnaden planeras till maj 2020. 

Budgetuppföljningen presenteras där prognosen väl överensstämmer med de 124,5 
Mnkr som är anslagen budget för projektet. 
 
Beslutsunderlag 

• Presentation lägesrapport 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen av 
lägesrapporten och avstämningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 209 Dnr KS 2017/452 
 
Svar på samrådsremiss - Förslag till ny detaljplan för Vita 
Sandars camping i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har inget att erinra mot föreliggande förslag till ny detaljplan för 
Vita Sandars camping i Melleruds kommun med följande ändringsförslag: 

• Utökning av område för idrottsplats. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Vita Sandars camping är ett populärt besöksmål för människor i och utanför 
Mellerud. Möjligheterna att utveckla och utöka campingen är viktig för 
besöksnäringen i kommunen.  

Under de senaste åren har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya 
krav, dels på den service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan 
på platser för permanent uppställning av husvagnar och villavagnar.  

Melleruds kommun vill erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i 
detta bör möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sandar och 
Sjöskogens motions- och promenadstigar att förbättras.  

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig 
campinganläggning samt att förbättra tillgängligheten till stranden och Sjöskogen 
med dess fina motions- och promenadstigar.  

Detaljplanen kommer att ersätta del av befintlig detaljplan över campingområdet 
med omgivning.  

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande.  

Byggnadsnämnden beslutade den 29 maj 2019, § 67, att godkänna detaljplane-
förslaget för Vita Sandars camping och att skicka ut detaljplaneförslaget på samråd 
(enligt PBL 5 kap. 11 §) under sommaren 2019. 

Förslaget är ute på samråd under perioden 17 juni - 22 juli 2019. 
 
Beslutsunderlag  

• Byggnadsnämndens beslut 2019-05-29, § 67. 
• Samrådshandlingar (Plankarta, Planbeskrivning och Illustrationskarta). 
• Fastighetsförteckning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet har inget att erinra mot föreliggande förslag till  
ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun med följande 
ändringsförslag: 

• Utökning av område för idrottsplats. 
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Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
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§ 210 Dnr KS 2018/215 
 
Ny detaljplan för kvarteret Ugglan, kompletterande 
undersökning av den miljötekniska markundersökningen 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge chefen för Tillväxtenheten i uppdrag att beställa kompletterande 
undersökning av den miljötekniska markundersökningen.  

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 9 maj 2018, § 93, att ge byggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Ugglan i Mellerud. Inför samrådet utförde 
Sweco en miljöteknisk markundersökning av kvarteret för att undersöka om det 
fanns några markföroreningar i området. Sweco påträffade inga markföroreningar 
men noterade dock att det fanns betongrester kvar i marken från rivningen av de 
flerfamiljshus som stod i kvarteret tidigare. De noterade även vid en av 
provpunkterna en tjärdoft intill en husgrund. 

I samrådsyttrandet från Dalslands miljö- och energikontor anser de att 
husgrunderna behöver undersökas ytterligare då betong har ett högt  
pH-värde och det kan då ske utfällningar från metaller som krom och krom VI, 
vilket kan förekomma i betong vid tillverkning. De anser vidare att källan till den 
påträffade tjärdoften bör utredas. 

Den 4 juni 2019 skickade Tillväxtenheten en förfrågan till Sweco om hur dessa 
obesvarade frågor bör utredas vidare. Förfrågan skickade tillsammans med 
Dalslands miljö- och energikontors samrådsyttrande.  

Sweco lämnade följande yttrande: 

Betongen 
”Precis som Dalslands Miljö- och energinämnd beskriver innehåller betong ett högt 
pH och vid tillverkningen av cement /betong förekommer krom för att skapa vissa 
egenskaper vilket sedan finns i produkten. Betongens egenskaper är väl kända och 
betong är ett väl erkänt byggmaterial som används i till exempel vattenverk, 
dricksvattenkassuner och stor del av all infrastruktur. När man krossar betong och 
det skapas nya brottsytor ökar utlakningen. I detta fallet har betongkonstruk-
tionerna funnits på platsen i många år och vi bedömer att innehållet och 
utlakningen är låg. Vi är därav lite fundersamma kring värdet av att göra 
undersökningar av betongens krominnehåll.” 

Tjärdoften 
”Vid Swecos provtagning noterades tjärdoft vid grävande intill husgrunden i 
provpunkt 1803. För att få kunskap kring huruvida källarväggarna var bestrukna 
med PAH eller om det förekommer ett lokalt oljeutsläpp föreslås att det tas nya 
prover i och intill denna punkt.” 
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Tillväxtenheten delar Swecos bedömning gällande betong och anser vidare att en 
kompletterande undersökning av tjärdoften bör utförs.  

Kostnaden för den kompletterande undersökning uppskattar Sweco till 30 tkr.  
Utöver det tillkommer en kostnad för att ta fram en förenklad riskbedömning till 
provresultatet, cirka 6 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2019-03-13, § 71. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C):  

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge chefen för Tillväxtenheten i uppdrag att beställa kompletterande 
undersökning av den miljötekniska markundersökningen.  

2. finansiering sker inom kontot för kommunstyrelsens förfogandeansvar. 
 
Beslutsgång 

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

Kommunchefen 
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§ 211  
 
Personalfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Sjukfrånvaron  
HR-chefen redovisar att sjukfrånvaron för januari-april 2019 har minskat med 
0,78% från 7,31% till 6,53% (-595 563 kronor) jämfört med motsvarande 
period 2018. 

• Upphandling personal- och lönesystem 
HR-chefen redovisar att upphandlingen klar. Tilldelningsbeslut har lämnats förra 
veckan. Tre har lämnat offert. Det nya personal- och lönesystemet ska vara 
infört i april 2020.  

• Upphandling pensionsaktör 
HR-chefen informerar att upphandlingen precis har startats. 

• Heltidsprojektet 
HR-chefen informerar om att Kommunal vill inte skriva under avtalet. Kritik från 
Kommal har framförts mot avtal inom Stöd och service. En enkät kommer att 
skickas ut till berörd personal efter semestrarna. 

• Sommarsemestrar/bemanning 
HR-chefen redovisar bemanningsläget under sommarmånaderna inom vård  
och omsorg m.m. 

• Aktuella rekryteringar 
HR-chefen informerar om aktuella pågående och avslutade rekryteringar inom  
de olika förvaltningarna. 

• Åtgärder för att underlätta rekrytering av särskilt svårrekryterad 
personal 
HR-chefen och ledamöterna diskuterar reaktioner och synpunkter som kommit 
fram efter kommunstyrelsens beslut.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 212 Dnr KS 2019/336 
 
Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd, begäran  
om ändring av stadgar  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medge begäran om ändring av stadgan för 
stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd enligt föreliggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid stiftelse Dalslands kanals framtida bestånds ägarsamråd 12 mars 2019 togs  
ett förslag på ändringar av stiftelsens stadgar fram för att behandlas av stiftelsens 
styrelse. Vid styrelsemötet den 12 april 2019 togs beslut om att begära ändringar i 
stadgarna enligt följande: 

§ 2 Ändra formuleringen på tredje stycket till: 

Den 1 januari 2019 övergick huvudmannaskapet för stiftelsen från 
kommunalförbundet Region Värmland till regionkommunen Region 
Värmland (arg.nr 232100-0156). 

§ 2,7,8 För tydlighetens skull ändra "regionen" till " Västra Götalandsregionen" 

§ 4 Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen ändras från sex till fem. 

§ 4 Fyrbodals kommunalförbund utser en ledamot som representerar 
kommunerna Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda. 

§ 4 Rätten för Dalslands Kanal AB att utse en ledamot till stiftelsens styrelse 
tas bort i stadgarna 

§ 4 Styrelsen skall utse ett ombud som skall företräda stiftelsen vid 
bolagsstämman för Dalslands Kanal AB 

Begäran om stadgeändring kommer att skickas till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län när minst ¾:s enighet är uppnådd. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv. 
• Protokoll från stiftelsens styrelsemöte 2019-04-12 med antagna stadgar. 
• Nu gällande stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 

(daterade  2002-11-11). 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att medge begäran om 
ändring av stadgan för stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 213 Dnr KS 2019/337 
 
Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till arvodesberedningen för en 
redovisning av vad förslaget kommer att innebära ekonomiskt. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i beslut den 21 november 2018, § 124, utsett en arvodes- 
beredningen för översyn av arvoden och ersättningar till kommunala förtroende-
valda. 

Arvodesberedningen föreslår justeringar av beloppsnivåer enligt bilaga. Två större 
förändringar föreslås dock:  

1. Ersättningarna delas in i tre grupper - sammanträdesersättningar, årsarvode  
och fasta arvoden. Där årsarvode är en ny formulering och omfattar endast 
kommunstyrelsens ordförande som har en heltidstjänst och 2:e vice ordförande 
även kallat oppositionsråd vars tjänst motsvarar halvtid. 

2. Införande av arvode till gruppledare.    

Beslutsunderlag 

• Förslag - Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. 
• Förslag – Beloppsbilaga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
arvodesgruppen för en redovisning av vad förslaget kommer att innebära 
ekonomiskt. 

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till 
arvodesgruppen för en rättvis fördelning av föreslaget arvode till 2:e vice 
ordförande (oppositionsrådet) till samtliga partier i oppositionen förutsatt att 
ekonomiska överväganden inte utesluter en sådan lösning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Morgan E 
Anderssons förslag. 
 
Beslutet skickas till 

Sammankallande i arvodesberedningen 
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§ 214  
 
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Semester 
Ordföranden informerar om att han inte kommer att ta semester under 
sommaren. Vid eventuella resor utanför kommunen kommer 1:e och 2:e vice 
ordförande att meddelas. Krisledningsnämndens ledamöter ska vara nåbara 
under sommaren om något allvarligt skulle inträffa. 

• Kickoff näringsliv 
Ordföranden informerar om Kickoffen den 27 juni 2019 i Tingshuset. 

• Fullmäktigemålen 2020 
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar vad som händer i arbetet med fullmäktigemålen. 
Ordföranden informerar om budgetprocessen. 

• Dalslands Turist AB/Dalslands Kanal AB 
Ordföranden informerar om kommande möte den 27 juni 2019. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 215  
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden 
m.m: 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordföranden och Michael Melby (S) rapporterar från möte med DVVJ om extra 
stöd till DVVJ 2020. Behov finns av en ny handlingsplan. Uppföljningsmöte den 
22 augusti 2019. 

• Naturbruksgymnasier 
Ordföranden rapporterar från möte med Västra Götalandsregionen om avtalet 
om naturbruksgymnasier. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 216  
 
Studiebesök i verksamheter m.m 
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker fjärrvärmepanncentralen Klacken,  
och båtskjul vid Örnudden.  
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