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Dnr KS 2021/641

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun, delrapport
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen av delrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.
Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare.
Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har
utvecklats under det senaste decenniet.
Arbetsutskottet beslutadeden 30 november 2021, § 394, att ge kommunchefen i uppdrag att
göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program för Melleruds kommun. En
delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2022.
Enhetschefen för Kulturskolan och kultursamordnaren redovisar de kontakter med kulturaktörer
och de inspel m.m de fått om hur kultur ska definieras. Vidare redovisas en plan för det
fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-26, § 4.
• Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, § 394
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen av
delrapporten.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/110

Svar på förfrågan om samarbete kring pilotprojekt Integration
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ingå och medfinansiera pilotprojektet ” Integration för lokal utveckling” via LEADER
Framtidbygder med 50 tkr under projekttiden 2022–2023.
2. finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
LEADER Framtidsbygder har den 25 februari 2022 översänt en förfrågan om samarbete inom
ramen för Pilotprojekt – Integration för lokal utveckling 2022–2023. Samarbetet består i
partnerskap och aktivt deltagande i projektet samt medfinansiering med 50 000 kr.
Kommunernas svar önskas senast 31 mars 2022.
Beslutsunderlag
• Förfrågan om partnerskap/medfinansiering av pilotprojekt.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ingå och medfinansiera pilotprojektet ” Integration för lokal utveckling” via LEADER
Framtidbygder med 50 tkr under projekttiden 2022–2023.
2. finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/114

Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot
förtroendevalda
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Plan för att förebygga och hantera hot, hat

och våld mot förtroendevalda.

Sammanfattning av ärendet
2017 medverkade Bengtsfors, Färgelanda och Melleruds kommuner i ett projekt hos Sveriges
Kommuner och regioner om hot och hat mot förtroendevalda. Ett förslag till riktlinjer togs fram
inom projektet och har nu reviderats i samverkan med handläggarna i Dalslandskommunerna.
Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i uppdraget som förtroendevald i Melleruds kommun.
Riktlinjerna ska ses som ett komplement till vägledningar från Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen och Sveriges Kommuner och Regioner.
Beslutsunderlag
• Förslag till Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen beslutar fastställa
Plan för att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
7

§ 85

Information om kommunens hantering av mottagandet av flyktingar
från Ukraina
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell information om kommunens
hantering av mottagandet av flyktingar från Ukraina.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr KS 2022/131

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2021.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2021.
Beslutsunderlag
• Renhållningsverksamhetens årsrapport 2021.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2021.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/132

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2021.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2021.
Beslutsunderlag
• VA-verksamhetens årsrapport 2021.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2021.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr KS 2022/130

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun – årsrapport 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2021.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2021.
Beslutsunderlag
• Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2021.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2021.
2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr KS 2022/127

Ansökan om vattenverksamhet Sunnanå Hamn
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta tillståndsprövning för vattenverksamhet
Sunnanå Hamn samt avtala med entreprenören om genomförandeperiod.
2. finansiering med 487 tkr sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet
2011 erhöll Melleruds kommun tillsammans med Frykvalla förvaltning en vattendom för
planerade arbeten i Sunnanå Hamn. Genomförandetiden i domen var på fem år och samtliga
arbeten hann inte färdigställdas. Kvarvarande arbeten är så pass omfattande att det krävs en
ny ansökan om vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11.
Vi har genom ramavtal miljö- och teknikkonsulter Sinfra avropat uppdraget. Tyréns AB har
lämnat anbud samt upprättat en genomförandebeskrivning.
Beslutsunderlag
• Anbud samt genomförandebeskrivning från Tyréns.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta tillståndsprövning för vattenverksamhet
Sunnanå Hamn samt avtala med entreprenören om genomförandeperiod.
2. finansiering med 487 tkr sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/109

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i åtta
elbilsladdare vid stugor
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 10 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 23 februari 2022 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 100 tkr. Begärd avskrivningstid är 10 år.
Beslutsunderlag
• Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende åtta elbilsladdare vid stugor till ett belopp av 100 tkr
(100 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 10 år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 91

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
13

Dnr KS 2022/108

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i plattsättning
vid resterande del av poolområdet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende plattsättning vid resterande del av poolområdet till
ett belopp av 330 384 kronor.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 23 februari 2022 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende plattsättning vid resterande del av poolområdet.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 330 384 kronor. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Beslutsunderlag
• Skrivelse med bilaga från Vita Sandars Camping AB. .
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende plattsättning vid resterande del av poolområdet till
ett belopp av 330 384 kronor.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 92

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser
Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om en hållbar
kompetensförsörjning
inom vård och omsorg
om äldre

Justerandes sign

Dnr

Inlämnad

Motionär

KS 2017/733

2017-12-20

Roland
Björndahl (M)

KS 2018/125

2018-02-20

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2018/519

2018-08-27

Jörgen Eriksson
(KIM)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2020/250

2020-04-09

Michael Melby
(S)

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2020/288

KS 2022/21

2022-01-11

Michael Melby
(S) Marianne
Sand Wallin (S)

Utdragsbestyrkande

Status
Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Utreds av
socialförvaltningen
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Motion
Motion om treårigt
prov av sex timmars
arbetsdag vid Ängenäs
äldreboende

Dnr
KS 2022/31

Inlämnad

Motionär

2022-01-13

Pål Magnussen
(V)

Status
Utreds av
socialförvaltningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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§ 93

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag
Medborgarförslag om lekplats i
Dals Rostocks tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

Medborgarförslag om papperskorg
vid konstgräsplanen

Justerandes sign

Dnr

Inkom

KS 2017/327

2017-06-08

KS 2018/355

2018-05-24

Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 3 november 2021, §
245, att tacka för
medborgarförslaget som
inspirerat genomförandet av
investeringsprojektet
Lekplats Dals Rostock och
som nu är genomfört och
slutredovisat.
Kommunstyrelsen
beslutade den 3 november
2021, § 244, att
medborgarförslaget avslås
med hänvisning till den
befintliga papperskorgen
152 meter bort.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22
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Medborgarförslag

Dnr

Medborgarförslag om utegym i
Sunnanå

Medborgarförslag om att skyltar
med förkörsrätt sätts upp vid
refugerna längs Viaduktgatan i
Mellerud

Medborgarförslag om kommunalt
bidrag till cykel till medborgare
som önskar cykla i stället för att
ta bilen

KS 2019/345

Inkom
2019-06-20

Beslut
Kommunstyrelsen
beslutade den 1 december
2021, § 273, att avslå
medborgarförslaget med
hänvisning till att
kommunen anser att
behovet är tillgodosett
genom det befintliga
utegymmet i Mellerud samt
att det i närheten av
Sunnanå finns ett flertal
vandringsleder för
motionsutövande.

KS 2021/144

2021-03-09

Kommunstyrelsen
beslutade den 1 december
2021, § 274, att anse
medborgarförslaget
besvarat med hänvisning
till att frågan om skyltning
lämnats vidare till
Trafikverket då Viaduktgatan
är en statlig väg.

KS 2021/594

2021-10-27

Kommunstyrelsen beslutade
den 1 december 2021,
§ 269, att avslå
medborgarförslag med
hänvisning till att förslaget
ansågs ligga utanför den
kommunala kompetensen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

sida
17

Utdragsbestyrkande
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sida
18

§ 94

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap § 9).
Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer
att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som kommunstyrelsen
och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Dnr

Inlämnad

Inlämnad
av

KS
2018/360

2018-05-28

Dan
Pettersson

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS
2019/416

2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

KS
2019/443

2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS
2020/502

2020-08-04

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Kapellgatan/Köpmantorget

KS
2020/614

2020-10-06

Ing-Mari
Hultgren

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
skateboardramp i Åsensbruk

KS
2020/777

2020-12-09

Ludwig
Jonsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gång-trafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-fjälls
barnstuga i Dals Rostock

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Status

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr

Inlämnad

Inlämnad
av

Status

KS 2021/11

2021-01-08

Sten-Göran
Aaraas

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/17

2021-01-12

Marie
Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

KS 2021/101

2021-02-15

Eva och
Ronnie
Åkerstedt

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om att
plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid
Österrådaplan

KS 2021/395

2021-06-21

Linda
Sjötun
Flood

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om gångoch cykelväg från centralorten
till Bloms Varuhus

KS 2021/434

2021-07-30

Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om cykelväg
på eller bredvid järnvägen från
Håverud till Mellerud

KS 2021/481

2021-08-30

Mirjam
Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

2021-10-19

Fredrik
Norgren

Medborgarförslag
Medborgarförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäs-gatan
Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk

Medborgarförslag om att lägga
en halvmeter med grus eller
kolstybb bredvid gång- och
cykelbanan runt golfbanan

KS 2021/572

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om gatljus
på gång- och cykelvägen
mellan Oxgatan och Travgatan
i Mellerud

KS 2021/613

2021-11-09

Inga-Britt
och JanOlof
Larsson

Medborgarförslag om
belysning i hundrastgården i
Mellerud

KS 2021/618

2021-11-10

Maria
Johnsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om badstege
på ön vid Vita Sannar samt på
närliggande udden

KS 2021/619

2021-11-11

Frank
Iversen
Olausson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
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Medborgarförslag
Medborgarförslag om en
anonym undersökning/studie
om hur service och bemötande
upplevs av vårdtagare och
anhöriga/kontaktpersoner/god
e män inom de olika
omsorgerna

Dnr

KS 2021/694

Inlämnad

Inlämnad
av

2021-12-29

Anders
Ljungqvist

Medborgarförslag om att
fordonshastigheten på och
runt Köpmantorget anpassas
till gångtrafikanter

KS 2022/17

2022-01-04

Gunnar
Andersson

Medborgarförslag om ett mer
handikappvänligt Mellerud

KS 2022/80

2022-02-09

Monica
Algotsson

2022-02-24

Carina BladEriksson

Medborgarförslag om bättre
belysning vid Lunden/
Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

KS 2022/104

Medborgarförslag om att
använda kommunens drönare
för att lokalisera och förstöra
måsbon inom tätbebyggt
område

KS 2022/118

2022-03-03

Gunnar
Andersson

Medborgarförslag om att den 8
mars görs till allmän flaggdag

KS 2022/126

2022-03-07

Marie
Dahlin

Status
Utreds av socialförvaltningen/
Besvaras av
socialnämnden

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Näringslivsråd den 23 mars 2022.
• Samverkansråd 4D den 25 mars 2022.
• Myndighetssamråd Vindkraft Tromserud i Bäckefors den 28 mars 2022.
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ägarsamråd den 29 mars 2022.
• Seminariet Skogens roll i klimatarbetet den 29 mars 2022.
• Informationsmöte Det goda livet i Dalsland den 30 mars 2022.
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte 31 mars 2022.
• Jörgen Eriksson (KIM) lyfter frågan om Open Infras återställningsarbete efter grävning
för fiber.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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§ 96

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

Dnr KS 2021/564

Information om Kanalyran 2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
T.f. tillväxtchefen lämnar en aktuell information om
• Kanalyrans projektorganisation
• Inriktning 2022
• Budget
• Föreningars medverkan
• Sponsorer/näringsliv
• Kommunens ansvar/medverkan
• Arbetsgrupp
• Tidsplanering
• Arbetsområden/uppgifter
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

§ 97

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Löneöversyn 2022 är snart i mål. Kommer att göra en ny process för nästa år.
• eCompanion – nytt lön/HR-system dröjer med införandet till hösten.
• Rekryterar ny HR-konsult.
• Sammanställning av svar till Arbetsmiljöverket.
• Tittar på olika medarbetarenkäter – kostnad.
• Nytt samverkansavtal.
• Utbildning i Tillitsbaserad ledarskap – medledarskap.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
24

§ 98

Genomgång av verksamhetsområden
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Presentation och diskussion angående strategisk planering för framtida verksamhetsområden
inom kommunens översiktsplan och detaljplaner.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Näringslivs- och marknadsföringsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Etableringsfrågor
• Företagslots
• Kompetensförsörjning
• Information/nätverk
• Projekt Platsvarumärke
• Kanalyran
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
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§ 100

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
26

Dnr KS 2022/100

Samverkansavtal för Campus Dalsland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna bifogad budget och jämt fördela kostnaderna mellan de sex ingående
kommunerna i samverkansavtalet (1/6 av den kommunala insatsen) under avtalsperioden
2022-2024.
2. ge bifall till föreslaget samverkansavtal (organisationsform).
Reservation
Ulf Rexefjord (SD) reservar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Campus Dalsland har följande mål:
• tillgängliggöra högre utbildning och forskning för invånarna i Dalsland
• vara en mötesplats för att stimulera kunskapsutveckling hos människor och verksamheter
• människor ska kunna studera oavsett var man bor och var i livet man befinner sig
• möjliggöra livslångt lärande
Som student på Campus Dalsland kommer man att kunna läsa eftergymnasiala program och
kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, alternativt genom anordnare av
yrkeshögskoleutbildningar, men studierna genomförs på campus, så kallad distribuerad
utbildning. De programutbildningar och kurser som erbjuds kommer därmed huvudsakligen
att vara platsförlagda. Det innebär att studenterna är på plats på Campus Dalsland under
utbildningen.
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 80, att återremittera ärendet till kommunchefen
för ytterligare komplettering av beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-10, § 23.
Förslag Samverkansavtal Campus Dalsland.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 80.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna bifogad budget och jämt fördela kostnaderna mellan de sex ingående
kommunerna i samverkansavtalet (1/6 av den kommunala insatsen) under avtalsperioden
2022-2024.
2. ge bifall till föreslaget samverkansavtal (organisationsform).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2022-03-22
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Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag till samverkansavtal för Campus
Dalsland.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Styrelsemöte i Visit Dalsland den 9 mars 2022.
• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 15 mars 2022.
• Ägarsamråd Dalslands Kanal AB den 18 mars 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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