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Dnr KS 2021/23

Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för avgörande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, § 175) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats mellan staten,
företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas
arbete med krisberedskap under perioden.
MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till.
Redovisningen ska göras senast den 15 februari 2021.
2020 år ett år som präglats av arbetet med covid-19. Betydande tid har ägnats åt arbetet
föranlett av pandemin samtidigt som planerade aktiviteter inom arbetsområdet fått anpassas
eller skjutas på framtiden. Under året inkom MSB med en skrivelse till kommunen (KS
2020/399) där det framgår att den statliga ersättning kommunerna får för krisberedskap är till
för förberedande arbete för att stärka krisberedskapen. Med anledning av det ansträngda läget
på grund av pågående corona-pandemin har MSB förståelse för om ersättningen för
krisberedskap och civilt försvar kan komma att finansiera beredskapssamordnare eller andra
tjänstepersoners lön för att exempelvis planera åtgärder kopplat till arbete som är påkallat med
anledning av pandemin.
Beslutsunderlag
• Årlig uppföljning.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för avgörande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/42

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och skans
453 i Håverud under 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2021.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet
Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom
den 25 januari 2021 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd till
driften för 2021.
Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där
anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.
Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har förening kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.
Kanalmuseet finansieras även med entréavgifter, försäljning av böcker, kaffe mm. Dessa
har varit ett nödvändigt tillägg för att få ekonomin att gå ihop. Dessa inkomster har
dessvärre blivit betydligt lägre under det gångna året på grund av pågående pandemi.
Trots detta har föreningen kunnat avsluta sina projekt med bland annat renoveringen av
det gamla "tvätteriet". Gamla maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de
gamla ångmaskinerna. Christian Aasruds utställning om Varven i Upperud har fått en ny
design. Föreningen hoppas att under 2021 kunna inviga dessa två nya utställningar
tillsammans med de nya montrarna för DVVJ och Håfreströms Musikkår som är under
byggande.
Beslutsunderlag
• Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2021.
• Verksamhetsberättelse och preliminärt bokslut för 2020.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2021.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson
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_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2021/41

Föreningsbidrag 2021 med anledning av Corona-pandemin
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stöd erbjuds till det lokala föreningslivet 2021 enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av covid-19 beslutade Melleruds kommun i april 2020 om ett stödpaket till det
lokala föreningslivet. Summeringen av 2020 visar att föreningarna klarade året ganska bra sett
till antalet redovisade aktiviteter, där vissa föreningar till och med redovisade fler antal
genomförda aktiviteter 2020 jämfört med året innan.
Med hänvisning till att covid-19 fortsatt kommer att påverka föreningarnas verksamhet 2021
föreslår samma stödpaket i år som 2020.
Stödpaketet innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar
som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras. En förutsättning är
att föreningarna inkommer med en ansökan och erforderlig redovisning.
Beslutsunderlag
• Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet för verksamhetsår 2021.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att stöd erbjuds till det
lokala föreningslivet 2021 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2021/24

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelseförhindrad
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärende för att ta in synpunkter från kommunala pensionärsrådet och
kommunala funktionshinderrådet.
2. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett
likvärdigt sätt.
Beslutsunderlag
• Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
• Bilaga 1.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för

rörelsehindrade.

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
3. återremittera ärende för att ta in synpunkter från kommunala pensionärsrådet och
kommunala funktionshinderrådet.
4. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
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Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan för Kommunstyrelsen,
rapport 4/2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Kommunstyrelsen rapport 4/2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska styrelsen under året följa upp
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9.
Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos
redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.
Kommunstyrelsen har granskat 36 risker och i kommunstyrelsens interna kontrollplan fanns
15 åtgärder och 15 kontroller, av dessa har 2 inte hunnit färdigställas och överflyttats till planen
2021. För övriga punkter har kontroller utförts och rapporterade avvikelser har åtgärdats.
Kommunen har inte haft några gemensamma kontroller och åtgärder för 2020 utan varje
nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. Nämnderna har utfört sina kontroller
och åtgärder enligt interna kontrollplaner.
Nämnderna har fastställt interna kontrollplaner för 2020 och har under året redovisat
uppföljningar. En slutsats som kan göras utifrån uppföljningarna är att det vid de första
uppföljningstillfällena inte finns mycket rapporterat till nämnderna. Detta tillför heller inget
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsansvar då det inte framkommer några avvikelser. En generell
praxis bland kommuner är att intern kontrollen oftast bara återrapporteras en gång om året till
kommunstyrelsen. Därför föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att endast
göra en årlig uppföljning.
En översyn behöver även göras av strategin för intern kontroll för att bedöma vilka risker som
ska tas med i intern kontrollplanen. I nuvarande strategi är riskvärdet för att tas upp som
kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern kontrollplanen och att fokus ska vara på
de stora riskerna. Intern kontrollplanerna är i många fall omfattande och kan innebära
bristande kvalité på kontrollerna. Samtidigt måste det bli tydlig i uppföljningen av intern
kontrollen att avvikelser åtgärdas och återrapporteras till nämnder och kommunstyrelsen. Med
anledning av detta kommer ett förslag arbetas fram på ändring av reglementet och kommer tas
upp som ärende i kommunstyrelsens nästa arbetsutskott.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2020.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2020.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av
arbetet enligt intern kontrollplan för Kommunstyrelsen rapport 4/2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/524

Förfrågan om utköp av bostadsarrende Sunnanå 1:2
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge tillväxtchefen i uppdrag att
1. genomföra en värdering av tomtmarken.

2. föra en dialog kring försäljningen.
Sammanfattning av ärendet
En förfrågan har inkommit gällande köp av en tomt som idag arrenderas som bostadsarrende.
I gällande arrendeavtal anges att tomten ska användas för fritidshus, uthus samt område för
parkering.
Den aktuella tomten, enligt bifogad kartbilaga, ingår i det område som planeras för fördjupad
översiktsplan Sjöskogen i förslaget till ny översiktsplan.
Av den anledningen bedömdes det i dagsläget vara olämpligt att sälja området. Efter
föredragning i kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterades ärendet för utredning av
övriga arrendetomter inom Sunnanå 1:2.
På bifogad kartbilaga redovisas befintliga arrende- samt nyttjanderättsavtal som finns på
fastigheten. Bör beaktas att ytterligare avtal kan finnas som inte hittats i kommunens
diariesystem.
Arbetsutskott beslutade den 17 november 2020, § 379, att ärendet skulle återremitteras till
tillväxtchefen för utredning av befintliga arrendetomter inom Sunnanå 1:2.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Förfrågan från arrendator.
Karta
Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 379.
Sammanställning arrendeavtal Sunnanå 1:2
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet/Kommunstyrelsen beslutar att xxx
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 30

Information från Tillväxtenheten
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen informerar om aktuella frågor/ärenden:
• Storken 1
Tillväxtchefen informerar om att intressenter vill köpa mark i kvarteret Storken 1.
Tillväxtchefen har kontaktat och fått svar från jurist hos Sveriges kommuner och regioner
för att klargöra vad som gäller idag när det gäller beslut om markpris från 2019.
• Bostadsförsörjningsprogram
Michael Melby (S) efterfrågar aktuellt läge när det gäller framtagande av ett nytt
bostadsförsörjningsprogram. Tillväxtchefen svarar att ett förslag är under framtagande
och beräknas vara klart under hösten 2021.
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

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-09

sida
12

Dnr KS 2019/540

Slutredovisning av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn,
del 2
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå
Hamn, del 2 och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led för att förbättra och utveckla området i och kring Sunnanå Hamn har det under
sommarsäsongerna 2018 och 2019 bedrivits turistinformation i del av Stenmagasinet.
Personalen i turistinformationen har förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå även
ansvarat för hantering av avgifter för ställplatser och gästhamnsplatser. Under 2019 har man
även ansvarat för administration och försäljning av ett mindre sortiment av dagligvaror.
Baserat på besöksstatistik samt resultat från enkäter genomförda under 2018 och 2019 ser vi
att fortsatt turistinformation i området är önskvärt. Besökare och medborgare som kommer till
hamnen uppskattar den personliga servicen. Möjlighet att informera om besöksmål, evenemang
och andra upplevelser ges, vilket bidrar till längre vistelser och/eller lust att återkomma till vår
kommun.
Fortsatt förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn under sommarsäsongen 2020 genom:
• Grön-vit skyltad turistinformation som drivs i kommunens regi.
• Turistinformationen fungerar som hamnkontor.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, § 245, att
1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i
Sunnanå hamn.
2. tillskjuta maximalt 220 tkr.
3. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.
4. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 245.
• Slutredovisning.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen
av projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn, del 2 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/596

Sunnanå Hamn – upphandling av verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2021.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschefen har lyft frågor kring vad som ska upphandlas av extern utförare i Sunnanå
Hamn och vad som ska skötas i kommunal regi.
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 360, att återremittera ärendet för att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska komplettera beslutsunderlaget med sammanställningar
gällande verksamheterna i Sunnanå Hamn.
Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter informerar om förutsättningarna för upphandling av
verksamheter i Sunnanå Hamn.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottet beslut 2019-11-26, § 360
• Sammanställning av verksamheterna i Sunnanå Hamn. (Arbetsmaterial)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/529

Fjärrvärme Klacken i Mellerud – Energikälla Spetsvärmepanna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att energikällan för spetsvärmepannan blir bioolja.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna går enbart att
drivas med fossilt bränsle och är för liten för att täcka behovet vid störning och måste bytas.
Fördjupad utredning visar på att alternativ 2 med ny flispanna, befintlig pelletspanna och ny
biooljepanna som spets bedöms mest fördelaktigt då investeringsnivå och bränslemix ger lägst
total produktionskostnad.
Tittar vi på miljö så kommer bränslemixen till 99% att bestå av flis och pellets baserat på avfall
från svensk skogs-och trävaruindustri. Oljeanvändningen blir liten och den olja som eldas skall
vara miljöriktig bioolja, t.ex. svensktillverkad RME (rapsbaserad).
Fördel med olika typer av bränsle är att föredra om brist uppstår på ett bränsleslag.
Alternativ med pelletspanna som reserv istället för bioolja ger en merkostnad på cirka
300 tkr/år vilket påverkar taxan.
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 2021, § 16, att ta upp ärendet till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021.
Beslutsunderlag
• Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral tillägg: alternativ reserv‐/spetslast
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att energikällan för
spetsvärmepannan blir bioolja.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/174

Slutredovisning Projekt Ovidkommande vatten 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Ovidkommande vatten 2020 och
avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått åläggande från Länsstyrelsen att minska det ovidkommande vattnet till
reningsverket i Sunnanå.
Projektet kommer att delas upp i delprojekt - slutförande av projekt Syrénvägen, delprojekt
Hällavägen, Syrénvägen-Eriks väg, och delprojekt i Mellerud.
De flesta projekten kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan VA-enheten och Gatuenheten och vid markarbeten kommer underentreprenörer att hyras in.
Delprojekt så som byte av VA-ledningar vid Syrénvägen kan komma att läggas ut på utförande
entreprenad i form av Generalentreprenad. Andra delprojekt kan läggas ut på utförandeentreprenad under året.
Finansiering av kapital- & driftskostnader skedde genom VA-taxan.
Projektet beräknades pågå från den 1 januari till den 31 december 2020.
Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, § 131 att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Ovidkommande vatten 2020 och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Arbetsutskottet godkännde den 22 september 2020, § 289, en omfördelning av projekt VA
ledningar Snickargatan och Ovidkommande vatten 2020 och överflyttar medel till projekt VA
Västerråda.
Projekt under år 2020:
• Syrénvägen 2 554 tkr Klart
• Syrénvägen-Eriks väg 1 746 tkr Klart
• Lindgatan 201 tkr Klart
• Håverud Upperudsvägen 96 tkr Klart
• Nygatan-Dalslandsgatan 4 159 tkr Pågår även 2021
• Mindre åtgärder Mellerud, Åsensbruk och Dals Rostock 260 tkr
• Projektering av blivande projekt 113 tkr vilket flyttas till respektive gata när projektet
startas.
Resterande belopp på ovidkommande vatten 2020 flyttas med till 2021. Beloppet är 4 762 tkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 131.
Arbetsutskottets beslut 2020-09-22, § 289.
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt
Ovidkommande vatten 2020 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/53

Projekt Sanering ovidkommande vatten 2021, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt
Sanering ovidkommande vatten 2021 och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Åläggande från Länsstyrelsen att minska det ovidkommande vattnet till vårt reningsverk i
Sunnanå.
Vi ska följa saneringsplan/åtgärdsplanen för ovidkommande vatten.
Detta innebär att mäta, filma, göra kontroller av fastigheter och dagvattenbrunnar på allmän
platsmark. Vilket ska resultera i åtgärder på allmänna ledningar, åtgärder för fastighetsägare
samt uppföljning av åtgärder.
Projektering av norra Bringsrovägen, Skolgatan, Norra Kungsgatan, Åsebro och norra delen av
Postgatan
Utförande. Dalslandsgatan till Nygatan. Lövåsvägen, Hällavägen, Skogsbol
Dalslandsgatan till Nygatan kommer att drivas i egen regi i samverkan mellan VA-enheten och
Gata/park-enheten, vid markarbeten kommer underentreprenörer att hyras in.
Övriga projekt kommer att läggas ut på utförande entreprenad i form av Generalentreprenad.
För projektering kommer det att avropas konsulter via Sinfras Ramavtal alternativ direkt
upphandling
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxan.
Projektet beräknas pågå från 1 januari till 31 dec 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projekt Sanering ovidkommande vatten 2021 och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/52

Projekt Utrustning nödvattenplan, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt
Utrustning nödvattenplan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds Kommun har under 2020 beslutat en Nödvattenplan. För att verkställa denna plan
krävs investeringar i tankar för distribution och utlämning av nödvatten. Det behöver även
göras iordning platser för hämtning av vatten på strategiska platser som Vattenverk.
Vi behöver införskaffa nödvändig utrustning för att kunna verkställa Nödvattenplanen.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxan.
Projektet beräknas pågå från 20 feb 2021 till 31 dec 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projekt Utrustning nödvattenplan och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/54

Projekt Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt
Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
I Melleruds Kommun har vi varje år flertalet kritiska vattenläckor som påverkar VAabonnenterna. För att minska antalet läckor behöver vattenledningar i kritiska lägen förnyas.
Vi vill minska antalet vattenläckor och minska antalet abonnenter som drabbas av eventuella
vattenläckor.
Identifiera ledningssträckor med dålig kvalité på ledningarna och förnya dessa sträckor.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxan.
Projektet beräknas pågå från 1 jan 2021 till 31 dec 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projekt Leveranssäkerhet, förstärkning av ledningar och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2020/802

Avskrivning befintliga reningssystem Forsebo 1:8
Arbetsutskottets beslut/förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning i Melleruds kommun
ska tillämpas.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Forsbo 1:8 har inkommit med en skrivelse och önskar att som i ”Upperudsfallet” frångå de beslutade riktlinjerna för inlösning. Detta för att få en rättvis behandling av de
som har investerat i enskilda anläggningar då det nya verksamhetsområdet har dragit ut i tiden.
Beslutsunderlag
• Skrivelsen från fastighetsägaren.
• Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning i Melleruds kommun.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Riktlinjer för inlösen av
avloppsanläggning i Melleruds kommun ska tillämpas.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef VA

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-09

sida
21

Dnr KS 2020/731

Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av
arbetsmiljö och ledarskap
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och
ledarskap till revisorerna enligt föreliggande förslag
2. ge HR-chefen i uppdrag att revidera chefs- och ledningspolicyn samt ta fram ett
introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunen. Uppdraget återrapporteras
till arbetsutskottet senast i september 2021.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning avseende arbetsmiljö och ledarskap. I den tidigare granskningen från
2019 var bedömningen att kommunstyrelsen endast delvis säkerställer att kommunens chefer
ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö.
Denna granskning ingår i revisionsplanen för år 2020 och syftar till att bedöma om
kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare
genomförts. Utifrån genomförd granskning är PwC’s samlade bedömning att kommunstyrelsen
inte helt vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts.
Bakgrund
I samband med uppföljningen av revisionsrapporten ”Granskning av arbetsmiljö och ledarskap”,
daterad januari 2019, lämnades sex rekommendationer till kommunstyrelsen:
• Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs kända i
verksamheterna.
• Säkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras.
• Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem för det löpande arbetet med
arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett likvärdigt arbete inom
kommunens förvaltningar.
• Säkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig utbildning inom
arbetsmiljö och ledarskap.
• Säkerställa uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet.
• Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner.
Svar på revisionsrapporten överlämnades av kommunstyrelsen den 15 maj 2019, (Dnr KS
2019/183). Uppföljningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit relevanta
åtgärder till följd av den granskning som genomförts. De frågor från PwC som ska besvaras i
denna skrivelse är följande:
1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?
2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i
arbetsmiljöområdet?
Justerandes sign
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3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom
kommunens olika verksamheter?
4. Har de olika roller som politiker och tjänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?
Svar på ovanstående frågeställningar

1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?
PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld på grund av att chef- och
ledningspolicyn från 2004 inte reviderats ännu.

2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i
arbetsmiljöområdet?
PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld. Kommunens chefer och
skyddsombud har genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete under 2020.
Dock har inte något digitalt introduktionsprogram tagits fram, vilket i tidigare svar angivits
som en planerad åtgärd.

3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom
kommunens olika verksamheter?
PwCs bedömning är att frågeställningen har uppfyllts genom att kommunstyrelsen tar del av
uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet genom årsredovisningen, i
enlighet med kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningen. Dock är det fortsatt så
att några styrdokument ännu inte följts upp såsom ex.vis chef- och ledningspolicyn från
2004.
4. Har de olika roller som politiker och tjänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?
PwCs bedömning är att det antagna styr- och ledningssystemet skapar förutsättningar för att
de förtroendevaldas och tjänstepersoners olika roller tydliggörs och PwC anser därmed
frågan uppfylld.
Ställningstaganden
Då det inte utifrån tidigare besvarad granskningsrapport specifikt kommit kommunstyrelsens
personalenhet till del att revidera chefs- och ledningspolicyn föreslås att kommunstyrelsen fattar
beslut om att så ska ske.
Att digitalisera ett introduktionsprogram kräver resurser som för närvarande inte möjliggörs i
kommunen. Därför föreslås att det lämnas till kommunstyrelse-förvaltningen att avgöra på
vilket sätt ett introduktionsprogram ska utformas. Med anledning av det föreslås att beslut
fattas om framtagande av ett introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Missiv och Revisionsrapporten ”Granskning av ledarskap och arbetsmiljö”.
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-15, § 118, med svar.
Missiv och Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och
ledarskap till revisorerna enligt föreliggande förslag
2. ge HR-chefen i uppdrag att revidera chefs- och ledningspolicyn samt ta fram ett
introduktions-program att gälla övergripande för kommunen. Uppdraget återrapporteras
till arbetsutskottet senast i september 2021.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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§ 40

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Löneökningar
HR-chefen informerar om löneökningar utifrån centralt avtal med Kommunal m.m.
Hur ska detta finansieras? Diskussioner kommer att föras i partigrupparna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/58

Planuppdrag avseende ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra byggnadsplanen för del av Liane 1:1.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.
3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. Parterna inom området som
planändringen avses ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.
4. ge tillväxtchefen i uppdrag och delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal
med berörda parter.
Sammanfattning av ärendet
En privatperson har inkommit med en begäran om planbesked angående rubricerat ärende.
Byggnadsnämnden beslutade 2021-01-27 att ge positivt planbesked. Byggnadsplan för del av
Liane 1:1 är en bostadsplan för fritidshusbebyggelse som vann lagakraft 1967-08-14. 1981-0306 fastställdes en planändring som begränsade byggrätten, ökade exploateringsgraden gällande
antal tomter i området, begränsade att vind inte får inredas samt att en (1) sidobyggnad per
tomtplats medges.
Syftet med planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20, 1:22-1:25 minska andelen
prickad mark inom fastigheterna samt lägga till en planbestämmelse om att vind får inredas.
Detta för att anpassa planen till topografin i området.
Ett beslut om antagande av ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1 beräknas kunna ske i
juni 2021.
Gällande kostnader härrörande ändringen av byggnadsplanen ska kommunen upprätta ett
plankostnadsavtal med sökanden till planbeskedet och berörda fastighetsägare. Plan och bygg
uppskattar att kostnaden för planändringen blir cirka 60 000 kr, det vill säga cirka 10
000kr/fastighet.
Plan och bygg föreslår att kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag och delegation att
upprätta och underteckna plankostnadsavtal med berörda parter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1967-08-14
Ändring av Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1981-03-06
Planbesked, BN § 2/2021
Begäran om planuppdrag, BN § 3/2021
Start-PM, 2021-01-18
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-09

sida
26

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra byggnadsplanen för del av Liane 1:1.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.
3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. Parterna inom området som
planändringen avses ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.
4. ge tillväxtchefen i uppdrag och delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal
med berörda parter.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/808

Svar på remiss - promemorian En utvecklad organisation för lokal
statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlämnar remissvar på promemorian

En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29) enligt

föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet/Finansdepartementet har den 18 december 2020 översänt promemorian
En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29). Melleruds
kommun är remissinstans.
I december 2019 fick utredaren Sven-Erik Österberg i uppdrag att föreslå orter för nya
servicekontor. I uppdraget ingick även att föreslå hur kontoren kan öka sitt serviceutbud genom
att ansluta fler myndigheter.
I den departementspromemoria som utredaren tagit fram föreslås att ytterligare minst
28 kontor inrättas samt att Statens servicecenter ska inrätta:
• 15 nya kontor i gles- och landsbygdsområden eller områden som drabbats av statliga
nedläggningar
• 11 nya kontor i utsatta områden runtom i landet
• 2 till 3 nya kontor centralt i storstadsområdena en försöksverksamhet med ett mobilt
servicekontor.
Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra till är på väg att inrättas. Vid kontoren
kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt
vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I promemorian föreslås att även Centrala
studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna
ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med
Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av pågående förstudier.
Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras
Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig
verksamhet: Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling,
Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Ånge, Åre och Östhammar.
I utsatta områden: Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö,
Norrköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö.
Samt 2-3 ytterligare kontor i de tre storstadsområdena.
Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 februari 2021.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2020/12/ds-202029/
• Karta
• Presentation.
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• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Förslag till remissyttrande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlämnar
remissvar på promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning
(Ds 2020:29) enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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§ 43

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Interkommunalt seniorkort
Ordföranden aktualiserar frågan om interkommunalt seniorkort. Två medborgarförslag
handläggs för närvarande av förvaltningen.
• Headset till förtroendevalda
Michael Melby (S) lyfter frågan om headset till förtroendevalda för digitala möten.
Kommunchefen tar upp hanteringen av detta med enhetschefen för Digital service.
• Budgetförutsättningar för Dalslands miljö- och energiförbund
Ordföranden informerar om diskussioner kring budgetförutsättningar inför 2022.
• Mark för industriändamål m.m.
Ulf Rexefjord (SD) lyfter frågor kring kommunens marknadsföring av mark till försäljning
ör industri/handel. Kommunchefen informerar om framtaget förslag till riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda fastigheter som ska
presenteras för arbetsutskottet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/12

Preliminärt bokslut för 2020, information
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen lämnar en aktuell information om det preliminära bokslutet 2020 för
Melleruds kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/50

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 och investeringsplan
för 2023–2026
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Processen för investeringar är beslutat i dokumentet Riktlinjer för investeringar i Melleruds
kommun antaget av kommunfullmäktige den 26 februari 2020, § 12. Beslutsprocessen för
investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess.

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av
kommunens investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt
till samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning senast 31/12.
Samhällsbyggandsförvaltningen gör därefter kalkyler för lokal- och anläggningsprojekt.
Under februari månad återredovisar samhällsbyggnadsförvaltningen utgiftskalkyler för lokaloch anläggningsprojekt till respektive nämnder tillsammans med driftkonsekvenser.
Nämnderna tar slutlig ställning till investeringsprojekt efter återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna ska beakta eventuella driftkonsekvenser av investeringarna i sina
driftbudgetar.
Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges
mål. I kommunfullmäktiges dokument Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun framgår
prioriteringsgrunder för investeringsprojekt, vilket ligger till grund för när investeringsäskanden
överstiger investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av
fastställd taxa
På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 9 februari 2021 ska kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringar 2022–2026 beredas
och diskuteras. Förslag till investeringsplan för kommunstyrelsen för 2022-2026 skickas ut
separat.
Kommunens investeringsplan 2022-2026 presenteras på arbetsutskottet i samband med att
tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget för 2020–2024. Driftkonsekvenser av
investeringarna ska rymmas i nämndernas driftramar.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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