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Dnr KS 2020/801

Svar på Vattenmyndighetens samrådsremiss kring förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av kommunstyrelsen i Melleruds kommun, begära
att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget till åtgärdsprogram enligt Förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 6 kap. 4§ 3p och enligt de argument
som framförs i bifogat yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som också är Vattenmyndighet i Västerhavets
vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020 - 30 april
2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den
30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik,
som styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner
ska kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att
beslut kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt.
Beslutsunderlag
• Remiss Samråd inom vattenförvaltningen i Västerhavets vattendistrikt –
länk www.vattenmyndigheterna.se/samrad
• Förslag till yttrande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av
kommunstyrelsen i Melleruds kommun, begära att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget
till åtgärdsprogram enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
6 kap. 4§ 3p och enligt de argument som framförs i bifogat yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten)
Enhetschefen VA
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Dnr KS 2021/209

Projekt Kokgryta Skållerudshemmet, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Kokgryta Skållerudshemmet och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Vi är i behov av att byta en 100 liters kokgryta på Skållerudshemmet. Den har blivit utdömd av
besiktning från Kiwa. Det har gått ett litet hål i grytan och detta är farligt för arbetsmiljön
eftersom det är et tryckkärl.
Syftet är att få en fungerande kokgryta på 100 liter som äldreomsorgens/skolans maten ska
tillredas i.
Svensk storköksservice kommer att transportera och installera den nya grytan på befintlig plats
i köket.
Inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus och upphandling behövs inte.
Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från 1 till 31 maj 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 projektet Kokgryta Skållerudshemmet och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadchefen
Enhetschef Kost och service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/214

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag till ändring under § 20, fjärde stycket:

Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den 1 maj till och med den 31 september

får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 §). Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att § 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.
Beslutsunderlag
• Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds

kommun.

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Melleruds kommun med föreliggande förslag till ändring under § 20,
fjärde stycket:
Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den 1 maj till och med den 31 september

får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 §). Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/208

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2020.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2020.
Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.
Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 %. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 2021 finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet ÅKA, Stöd för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-0.
Beslutsunderlag
• Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2020.
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2021-03-23, § 4.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2020.
2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 135

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
•
•
•
•

Löneöversyn 2021 – helhetsbild efter att alla avtal är klara.
Aktuellt läge smittspridning covid-19.
Arbetsmiljöutbildning – steg 2. Preliminärt 16 juni 2021 (halvdag).
Aktuella rekryteringar.

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 2021/24

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
2. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrapportera hur
riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov av 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.
Den 9 februari 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet om
förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Förvaltningen fick i uppdrag att
skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet.
Den 24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. På dessa möten framfördes inga synpunkter annat än att deltagarna
önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt remissvar. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats.
Beslutsunderlag
• Förslag - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
• Bilaga 1.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för

rörelsehindrade.

• Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala funktionshinderrådet och
Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer och förslag till åtgärder avseende förslag till
riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för
handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD) och Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar
att ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrapportera hur
riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/124

Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
i Melleruds kommun (f.d. drift- och hyresbidrag)
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. nuvarande lydelse under rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för föreningsstöd (KS
område) fastställda av KS § 148, 2014-11-05 revideras enligt föreliggande förslag.
2. begreppet ”handikapporganisationer” ersätts med ”funktionshindersorganisationer”,
genomgående i dokumentet Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS § 148,
2014-11-05.
3. fastställa förslag till Driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler.
Sammanfattning av ärende
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta
fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i
Melleruds kommun. Behov finns att se över kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslaget till Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun innehåller bland annat information om vad en allmän samlingslokal är, vad bidraget
kan beviljas för, vilka krav som föreningarna ska uppfylla för att vara berättigade bidraget samt
vad ansökan ska innehålla.
Riktlinjerna har fått namnet driftbidrag, inte hyresbidrag, då samtliga föreningar själva äger sina
lokaler.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2018-02-20, § 71
• Regler för föreningsstöd inom KS område 2014-11-05, § 148
• Förslag Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun
• Förslag, Ny lydelse Rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för föreningsstöd (KS område)
2014-11-05, § 148.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. nuvarande lydelse under rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för föreningsstöd (KS
område) fastställda av KS § 148, 2014-11-05 revideras enligt föreliggande förslag.
2. begreppet ”handikapporganisationer” ersätts med ”funktionshindersorganisationer”,
genomgående i dokumentet Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS § 148,
2014-11-05.
3. fastställa förslag till Driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/114

Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala
föreningar inom Mellerud kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 att ge enhetschefen för Kommunikation och
säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för kommunal bygdepeng i
Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets regelverk för bidragsgivning.
Som en del av harmonieringen föreslås att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa
mervärde i sitt närområde.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att
1. återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd diskussion
angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-11, § 90
• Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 57
• Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala
föreningar inom Melleruds kommun
• Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD):
Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 139

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Dalslands Turist AB
Ordföranden informerar om kommande styrelsemöte den 20 april 2021.
• KSO-möte med SKR
Ordföranden informerar om kommande deltagande i digitalt möte den 21 april 2021 om
bl.a. om kommunernas hantering av pandemi och regeringens vårbudget.
• Småkom
Ordföranden informerar om kommande deltagande i digitalt årsmöte den 21 april 2021.
• Entropi
Ordföranden informerar om kommande deltagande i digitalt möte den 22 april 2021.
• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Bolagsstämma den 23 april 2021. Daniel Jensen (KD) efterfrågar som ombud vilka frågor
som kommunen vill skicka med.
• Dialogmöte om kommundirektörsinstruktion/kommunstyrelsens
delegationsordning
Ordföranden informerar om kommande dialogmöte den 27 april 2021.
• AB Melleruds Bostäder
Ordföranden informerar om kommande bolagsstämma den 28 april 2021.
• Styrgruppsmöte Dalslandssamverkan
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar insyn i pågående arbete kring Dalslandssamverkan.
Ordförande föreslår att det ska finnas en stående informationspunkt på arbetsutskottens
sammanträden.
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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Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Ombyggnad av Köpmantorget
Samhällsbyggnadschefen rapporterar från rundvandring och presentation av förslag till
ombyggnad av Köpmantorget med berörda köpmän, Vattenfall m.fl.
• Smittskydd Covid-19
Kommunchefen rapporterar från möte med Västra Götalandsregionens smittskydd.
• Dalslands miljö- och energiförbund
Ordföranden rapporterar från förbundsmöte den 15 april 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.
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Dnr KS 2015/53

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-11-12 – 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 – 2020-03-30 och 2021-03-01 – 2021-03-15. De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två granskningsutlåtanden.
Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 2021, § 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för Sapphult verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
• Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)
• Byggnadsnämndens beslut 2021-03-24, § 40.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för
Sapphult verksamhetsområde (Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/687

Planprioritering 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år
Ärendet återremitterades för vidare handläggning av Kommunstyrelsen § 46/2021 med
hänvisning till pågående arbete med framtagningen av ny översiktsplan för Melleruds kommun
samt att prioritering skulle ändras enligt majoritetens förslag på prioritering. Tillväxtenheten har
ändrat prioritering i programmet enligt majoritetens förslag och stämt av det nya förslaget med
Byggnadsnämndens ordförande. Förslag till ändrad prioritering framgår av beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
• Förslag till Planprioritering 2021 med bilaga.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering
för 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/76

Svar på remissen - Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd (SOU 2020:78)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av kommunstyrelsen i Melleruds kommun, avge
yttrande angående remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78) enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Tillgängliga stränder - ett mer
differentierat strandskydd, SOU 2020:78.
Melleruds kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på betänkandet gällande
utredningen om översyn av strandskyddet.
Syftet med uppdraget till utredningen, har varit att föreslå de författningsändringar och andra
åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden.
Utredningen föreslår bland annat:
• En ökad differentiering av strandskyddet som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och
stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.
• Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet
syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för
småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck.
• Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna
strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.
• Att det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort. Gäller insjöar med en
vattenyta som uppgår till 1 hektar eller mindre eller vattendrag som är 2 meter eller
smalare. Förslaget innebär även att det finns en möjlighet för Länsstyrelsen att införa skydd
vid små sjöar och vattendrag som har särskild betydelse för något av strandskyddens syften.
Strandskydd ska inte heller gälla vid anlagda vatten (sjöar, dammar och våtmarker) som har
tillkommit efter 1975.
• Att termen områden för landsbygdsutvecklingen i strandnära lägen (LIS) ändras till
landsbygdsområden. Samt att det förtydligas vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att ett
område ska kunna anses vara landsbygdsområden. Utredningen föreslår vidare att
kommunerna ska kunna ansöka om att strandskyddet i landsbygdsområden upphävs, samt
att strandskyddet ska kunna återinföras i landsbygdsområden om förutsättningarna för att
upphäva strandskyddet inte längre föreligger.
• Att Länsstyrelsen bör få i uppdrag att klarlägga och fastställa var strandskyddet gäller och
ska gälla i respektive län. En heltäckande digitalisering bedöms bidra till att göra
strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert både för den enskilde och
allmänheten.
• Det ska bli enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning. Möjligheten att
kunna ändra gamla beslut är viktigt för ett anpassat och dynamiskt strandskydd.
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Förslaget ska enligt det så kallade Januariavtalet träda i kraft den 1 januari 2022.
Förslaget är också att äldre bestämmelser gäller för ärenden och mål som påbörjats före
ikraftträdandet.
Sista dag för remissvar är den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 62, att ge arbetsutskottet i uppdrag att besvara
remissen.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar – remissen Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU
2020:78) – länk www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/12/sou-202078/
• Förslag till yttrande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att, på uppdrag av
kommunstyrelsen i Melleruds kommun, avge yttrande angående remissen Tillgängliga stränder
– ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet/Miljödepartementet
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Dnr KS 2021/3

Vindkraftverket Sunnanå 1:2
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. nytt arrendeavtal erbjuds intressenten med följande villkor:
• Avtalstid fram till 2028-11-01 då avtalet upphör utan att uppsägning behöver ske.
• Inget indirekt besittningsskydd ska gälla.
• Arrendatorn ska ta bort vindkraftverket och övriga ägda anläggningar när avtalet upphör.
2. avtalet för kommunens räkning tecknas av Tillväxtchefen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen arrenderar ut mark för ett vindkraftverk på del av Sunnanå 1:2 enligt bifogad
kartbilaga.
Gällande anläggningsarrende gäller i 10-årsintervaller och är uppsägningsbart till 2028-11-01.
Om uppsägning ska ske till detta datum måste avtalet sägas upp senast 2026-10-30.
Vindkraftverket är placerat inom ett område där kommunen eventuellt planerar för framtida
bostadsbyggnation. Ett vindkraftverk påverkar möjligheten att bygga inom en radie runt
anläggningen på grund av bullerpåverkan. Med hänsyn till detta är det av vikt att kommunen
redan nu tar ställning kring om befintligt vindkraftverk som enligt uppgift inte varit i bruk sedan
2015 ska ges möjlighet att rustas upp och användas eller inte.
Nuvarande arrendator har inkommit med två frågeställningar till kommunen, dels möjligheten
att överlåta arrendeavtalet på ny part, alternativt ge kommunen möjlighet att förvärva
vindkraftverket.
Då den framtida påverkan blir stor i närområdet med tanke på bullernivåer och skuggpåverkan i
samband med byggnation av bostäder så föreslås att kommunen inte godkänner en överlåtelse
av vindkraftverket utan istället fortsätter diskussionen kring ett eventuellt förvärv med
nuvarande arrendator. Detta för att kommunen vid eventuellt framtida byggnationer av
bostäder inte ska behöva beakta en säkerhetszon för buller.
Efter presentation i kommunstyrelsens arbetsutskott 23 februari återremitterades ärendet för
fortsatt beredning utifrån förd diskussion. Den intressent som visat intresse för att köpa
vindkraftverket meddelar att intresse finns för ett nytt arrendeavtal som löper fram till och med
2028-11-01 samt där det indirekta besittningsskyddet skrivs bort och att arrendatorn ansvarar
och bekostar borttagning av vindkraftverket när avtalet löper ut.
Nuvarande arrendeavtal har en avgift på 100 kr per år. Om ett nytt avtal tecknas bör en skälig
arrendeavgift tas ut för markupplåtelsen. Detta kan göras genom att man utför en opartisk
värdering av arrendeområdet.
Beslutsunderlag
• Karta
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. nytt arrendeavtal erbjuds intressenten med följande villkor:
• Avtalstid fram till 2028-11-01 då avtalet upphör utan att uppsägning behöver ske.
• Inget indirekt besittningsskydd ska gälla.
• Arrendatorn ska ta bort vindkraftverket och övriga ägda anläggningar när avtalet upphör.
2. avtalet för kommunens räkning tecknas av Tillväxtchefen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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§ 145

Tillväxtfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:
• Sunnanå golfbana
Ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från besök hos Melleruds golfklubb och
diskussioner kring markfrågor.
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 2020/392

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde –
Melleruds och Bengtsfors kommuner
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner enligt föreliggande förslag.
Reservationer
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud säger nej till föreliggande förslag, ”att
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner”
Vi Socialdemokrater anser inte att en gemensam styrning och ledning av våra båda kommuners
sociala förvaltningar tillför något positivt som kommer att medverka till att förbättra den sociala
verksamheten i praktiken. I Melleruds kommun finns tre chefsnivåer, i Bengtsfors kommun två.
Att som förslaget anger ”lyfta den högsta chefsnivån i Mellerud” och dessutom ge denna nivnå
ansvaret för hela verksamheten i Bengtsfors i en helt ny för hela Sverige oprövad gemensam
ledningsorganisation, anser vi Socialdemokrater vara helt fel fokus för att lösa de verkliga
problem som finns i våra respektive verksamheter. Inte fler utan färre chefer med tydliga
ansvarsområden och tydligt definierade arbetsuppgifter i linjen är det vi ser som det mest
effektiva sättet att organisera den sociala verksamheten i Melleruds kommun. En god
arbetsmiljö och Mellerud som attraktiv arbetsgivare behöver genomsyra hela arbetet vid
Socialförvaltningen i Melleruds kommun.
Den Socialdemokratiska gruppens motiv för vårt ställningstagande kan sammanfattas i följande
punkter:
• Det underlag som presenterats av nytillträdd Socialchef är allmänt hållet utifrån den nya

texten för kommunallagens nya lydelse 1/1 2018 kring nya samverkansformer. Underlaget
beskriver i praktiken inget konkret kring konsekvenser för gemensam ledning och styrning
av de båda kommunernas största verksamheter, vad avser ekonomi, personal, brukare samt
hur den politiska styrningen ska ske utifrån två olika kommuners krav på kommunalt
självstyre.

• Själva förslaget är långtgående och beskriver i praktiken en sammanläggning av ledning och

styrning av de båda kommunernas största verksamheter, inte samverkan efter den modell
som arbetas fram inom ramen för processen med 4D, som vi socialdemokrater känner oss
trygga med.

• Att besluta om en långtgående avsiktsförklaring med fyra inriktningspunkter och lägga alla

konsekvenser av ett sådant beslut på delegation till en nytillträdd socialchef för två
kommuner med helt olika traditioner och förutsättningar inom det sociala området anser vi
socialdemokrater är brist på politiskt ansvar.

• Det presenterade underlaget saknar helt skrivningar som anger hur företrädare för de båda

kommunerna ska ha möjlighet att upplösa avsiktsförklaringen och vad som iså fall ska gälla
för respektive kommun.
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• Vi Socialdemokrater vill betona att vi är positiva till olika konkreta förslag till samverkan

mellan olika sociala verksamheter, på samma sätt som redan finns och/eller kan utvecklas
inom pågående process kring 4D, där våra kommunchefer och politiska ledningar är
initiativtagare och ger kommunchefen uppdrag via konkreta poliska beslut.

• Vi Socialdemokrater anser att hela hanteringen av detta ärende har skett på ett felaktigt sätt

ända ifrån start i maj 2020, utan formella politiska beslut som säkerställt olika
tjänstepersoners uppdrag att arbeta med frågan

• Vi Socialdemokrater anser att den politiska majoritetens ovilja att arbeta med ärendet för att

uppnå en så bred politisk enighet som möjligt inom nämnd, KS och KF i praktiken omöjliggör
en långsiktigt hållbar lösning mellan Melleruds och Bengtsfors kommuner inom det sociala
området. Risken är uppenbar att med skiftande politiska majoriteter så kommer förslaget att
rivas upp, vilket inte kommer att gynna verksamheterna. Inom processen 4D bedömer vi att
förutsättningarna till långsiktig hållbarhet blir betydligt bättre.

Sammanfattning av ärendet
Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och
omsorg.
Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef. Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna.
Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd. Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalité i verksamheten för de medborgare
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och
strategisk verksamhetsledning är idag en bristvara i mindre kommuner.
Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsiktsförklaring utifrån fyra aspekter:
•
•
•
•

En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.
Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
Bättre kompetensförsörjning.

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer.
En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma
arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut.
Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.
I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.
Beslutsunderlag
• Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde – Melleruds
och Bengtsfors kommuner.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C), Ulf Rexefjord (SD) och Daniel Jensen (KD):
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors kommuner enligt föreliggande förslag.
Michael Melby (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i Melleruds kommun i uppdrag att arbeta
fram ett förslag där Melleruds socialförvaltnings verkliga behov av samverkan, för att lösa de
problem som behöver åtgärdas presenteras och läggs in som en del av den pågående
samverkan inom ramen för 4D.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.
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Dnr KS 2021/219

Digital motor Fyrbodal – delrapport Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
Offentlig sektors stora utmaning för en överskådlig tid är att producera mer verksamhet med
mindre resurser samtidigt som konkurrensen kring arbetskraft blir allt hårdare.
Fyrbodals position inom Västra Götaland skapar förutsättningar för en påtaglig arbetspendling
både till Göteborg och Norge, platser där arbetsmarknaden är stark och lönetillväxten högre.
Arbetspendlingen kommer att påverka medlemskommunerna möjligheter att rekrytera
framförallt spetskompetens.
Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är digitaliseringen en av de utpekade
möjligheterna för att bidra till omställningen av offentlig sektor och mildra effekterna av att
färre behöver göra mer för fler. Digitaliseringen med underliggande IT-funktioner är högaktuell
för i princip samtliga sektorer varför arbetskraft med kompetens inom området har en stark
efterfrågan på arbetsmarknaden.
Analysen är att kommunerna har behov av en digital utveckling, men att medlemskommunernas geografiska arbetsmarknadsposition tillsammans med en hög efterfrågan på
kompetens inom digitaliseringsområdet skapar en utmanande situation.
I september 2020 godkände kommundirektörsnätverket i Fyrbodal direktivet till förstudien
Digital motor Fyrbodal. Anledningen var att den strategiska styrgruppen e-rådet, vars uppdrag
var att driva och koordinera digitaliseringsfrågor inom ramen för Fyrbodal, behövde mer
kunskap och förståelse för hur digitaliseringsarbetet i kommunerna kunde stärkas ytterligare
med hjälp av samverkan. En frågeställning som funnits med i e-rådet var vilka gynnsamma
synergieffekter som kommunerna kan dra nytta av inom kommunens IT-verksamhet varav
behovet av en förstudie formaliserades i direktivet.
Västkoms digitaliseringsstrateg presenterar rapporten.
Beslutsunderlag
• Digital motor Fyrbodal - förstudierapport
• Digital motor Fyrbodal – delrapport 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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