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Dnr KS 2022/184

Planprioritering 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2022.
Reservation
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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
Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, § 33, att lämna ett förslag till planprioritering för
2022 till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets ledamöter och byggnadsnämndens presidie för en diskussion kring
planprioriteringen.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till Planprioritering 2022 + bilaga
Byggnadsnämndens beslut 2022-03-23, § 33.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, § 134.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för
2022.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2022 med följande
ändring där Östra Järn (Näs Sannar) och Västra Kurran byter plats i prioriteringen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.
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Dnr KS 2022/200

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att
1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.
2. ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Sammanfattning av ärendet
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan och
ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälsooch sjukvårdsavtal. Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som
överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet
Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ska ge de
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmanna-gränserna.
Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård tagits fram.
Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära
vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra
Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande
Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan – länsgemensam strategi
för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna året har
dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland Fyrbodals
kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, både direkt
genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner.
Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas
framförda önskemål.
Beslutsunderlag
• Missiv
• Fyrbodals kommunförbundsstyrelses beslut 2022-03-31, § 34.
• Hälso- och sjukvårdsavtal
• Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att
1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.
2. ställa sig bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 142

Information om familjecentralen i Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2022 kommer Melleruds kommun starta en familjecentral. Familjecentralen
ska bli en mötesplats för föräldrar och barn där de fyra basverksamheterna mödrahälsovård,
barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola kommer att vara samlokaliserade.
Familjecentralen ska främja god hälsa hos barn och föräldrar genom att erbjuda lättillgängligt stöd
och stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.
Familjecentralen kommer att tillhandahålla riktad gruppverksamhet/-utbildning utifrån identifierade
behov och önskemål, samt vid behov också erbjuda individuella stödsamtal.
Socialchefen lämnar en aktuell information om startandet av familjecentralen. En första invigning
och öppet-hus-dag planeras till den 21 maj 2022. När regionens verksamheter flyttat in kommer
även en andra invigningsdag att genomföras.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/216

Svar på remiss - Anmälan om vattenverksamhet/vattenuttag från
Mörttjärn
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot OK Kroppefjälls
anmälan om vattenuttag från Mörttjärn.
Sammanfattning av ärendet
OK Kroppefjäll har anmält så kallad vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Västra Götaland för
prövning. OK Kroppefjäll önskar anlägga en konstsnöanläggning på elljusspåret vid OK-stugan
i Dals Rostock i Melleruds kommun. Elljusspåret ligger inom Mörttjärns naturreservat.
Vattenuttaget till konstsnöanläggningen avses ske från sjön Mörttjärn. Mängden uttaget vatten
anges till max. 10 000 m3 per år under perioden 1 december – 28 februari. Rördragning kommer
ske inom befintlig spårsträckning.
Melleruds kommun har remitterat Länsstyrelsens remiss till Dalslands miljö- och energikontor för
synpunkter.
Dalslands miljö- och energikontor bedömer, utifrån OK Kroppefjälls anmälan, inte att reservatets
naturvärden påverkas negativt av vattenverksamheten och har därmed inga synpunkter på
anmälan.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens remisshandlingar.
• Dalslands miljö- och energikontor yttrande.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har
något att erinra mot OK Kroppefjälls anmälan om vattenuttag från Mörttjärn.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/204

Riktlinje för styrande dokument
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Riktlinje för styrande dokument.
2. upphäva Struktur för kommunal författningssamling fastställd av kommunstyrelsen
den 5 november 2014, § 171.
3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som
endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt organ ska kunna besluta om en sådan
ändring, dock senast december 2022.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen har gett i uppdrag att se över strukturen och benämningen av kommunens
styrande dokument till enhetschefen för kommunikation och säkerhet, ekonomichefen och
chefssekreteraren.
En del av arbetet har varit att undersöka hur liknande styrdokument utformats i andra kommuner.
I föreliggande förslag sätts dels de styrande dokumenten i ett sammanhang. Dels har ytterligare
dokument kompletterats förteckningen. Dessa kompletterande dokument kan beslutas av
tjänstepersoner för att underlätta det praktiska arbetet där det redan finns politiskt fastställda,
styrande dokument.
Befintliga styrande dokument som endast fordrar en namnändring för att harmoniera med riktlinjen
kan behandlas i klump för att endast döpas om.
Kommunchefen föreslås få mandat att besluta om anvisningar för de olika styrdokumenten. Syftet
med sådana anvisningar är dels att vara ett stöd vid själva utformningen, dels enhetliggöra de
styrande dokumenten.
Beslutsunderlag
• Förslag – riktlinje för styrande dokument.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa Riktlinje för styrande dokument.
2. upphäva Struktur för kommunal författningssamling fastställd av kommunstyrelsen
den 5 november 2014, § 171.
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3. uppdra till kommunchefen att återkomma med ett ärende för de styrande dokument som
endast fordrar en namnändring för att respektive politiskt organ ska kunna besluta om en sådan
ändring, dock senast december 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 145

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen m.fl. rapporterar från sammanträden m.m:
• Småkoms årsmöte/rikskonferens i Rättvik den 27-29 april 2022.
• Extraförmåner till vikarier och anställda inom vård- och omsorg under sommaren 2022 i
Bengtsfors och Melleruds kommuner.
• Rådahallen – hyresgäst/lokal.
• Västtrafiks avtal om skoltrafik.
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

§ 146

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-03

sida
12

Dnr KS 2022/82

Politikers arbetsverktyg
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. differentiera de förtroendevaldas utrustning och abonnemang i enlighet med föreliggande

förslag.

2. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av

hårdvara och abonnemang från kommunen.

3. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och

abonnemang byts ut och uppdateras med utgångspunkt för varje mandatperiod.

4. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att ta fram en kort utbildning samt en digital interaktiv

utbildning med fördjupningar via kommunens digitala utbildningsplattform.

Sammanfattning av ärendet
En grupp förtroendevalda har tillsammans med de olika partigrupperna tittat på behoven av digitalt
stöd i de politiska uppdragen. Därefter har dem fört en dialog med Torbjörn Svedung
(Digitaliserings och Informationssäkerhetschef) runt detta.
Utifrån den dialogen i kombination med att Enheten för digital service (EDS) titta på de
supportärenden som kommit in från förtroendevalda, har EDS tagit fram ett förslag på ett
differentierat upplägg runt både utrustning och abonnemang.
Totalt handlar det om att skapa en förvaltning och utbyte av hårdvara utifrån mandatperiod för att
upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för de förtroendevalda.
Förtroendevalda som ingår i presidier ska få utökade abonnemang i Microsoft 365 och mer
kompetent hårdvara.
Förtroendevalda som ingår som ledamöter i kommunens nämnder ska få likvärdig hårdvara och
abonnemang som idag.
Övriga förtroendevalda får tillgång till ett Microsoft 365 abonnemang. Däremot ingen hårdvara då
behovet inte är lika stort och därmed kan innebära att den förtroendevalda kan behövas
förmånsbeskattas.
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 73, att
1. förslaget skickas ut till partiernas gruppledare för diskussion i respektive partigrupp.
2. synpunkter från partierna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 14 april 2022.
3. ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 3 maj 2022.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, § 73.
• Synpunkter från (KIM)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. differentiera de förtroendevaldas utrustning och abonnemang i enlighet med föreliggande

förslag.

2. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att tillhandahålla ett avtal för förtroendevaldas lån av

hårdvara och abonnemang från kommunen.

3. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att bevaka och säkerställa att förtroendevaldas hårdvara och

abonnemang byts ut och uppdateras med utgångspunkt för varje mandatperiod.

4. ge enhetschefen för EDS i uppdrag att ta fram en kort utbildning samt en digital interaktiv

utbildning med fördjupningar via kommunens digitala utbildningsplattform.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/106

Budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2022, § 74, att överlämna finansiella direktiv till
budgetberedningen. Ett tjänstemannaförslag till budget 2023-2025 samt förslag till
investeringsplan 2023-2027 har tagits fram och presenteras vid sammanträdet.
Den 19 april 2022 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv.
Arbetsutskottets ledamöter, kommunchef, samhällsbyggnadschef och ekonomichef för en
diskussion om kommunstyrelsens budget 2023.
Ekonomichefen informerar om ny skatteunderlagsprognos som publiceras den 29 april 2022.
Beslutsunderlag
• Tjänstemannaförslag till budget 2023
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/222

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
kommunstyrelseförvaltningens verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
En kommuns systematiska arbetsmiljöarbete syftar till att kommunen som arbetsgivare ska arbeta
förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt
far illa samt främja trivsel, engagemang och goda prestationer.
Det systematiskt arbetsmiljöarbetet är inte bara för de anställdas skull. Förbättringar av
arbetssituationen minskar sjukskrivningar och ökar produktiviteten. Kommunen får också lättare att
rekrytera medarbetare.
Kommunchefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts och genomförs
inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter.
Beslutsunderlag
• Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete inom kommunstyrelseförvaltningens
verksamheter.
• 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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Dnr KS 2022/221

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete inom Melleruds
kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2021 i Melleruds kommun har
genomförts. Samtliga nämnder har gjort uppföljningar tillsammans med skyddsombud som sedan
presenterats för respektive nämnd. Denna redovisning är en sammanställning över det
systematiska arbetsmiljöarbetet i hela Melleruds kommun.
Kommunen har förtydligat processen kring uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunen säkerställer nu att varje förvaltning följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och
rapporterar till respektive nämnd samt att en gemensam sammanställning görs av
HR-chef som redovisas i Personalutskottet.
Förbättringsområden som identifierats
Förbättringsområdena ser olika ut i respektive förvaltning. En av förvaltningarna har inga behov av
förbättring medan övriga har ett antal områden som behöver förbättras och arbetas mer med.
Här är de förbättringsåtgärder som identifierats;
• Nya skyddsombud får inte tillräckligt snabbt rätt utbildning. Dessa utbildningstillfällen finns en
till två gånger per år vilket gör att det kan dröja innan nytillträdda skyddsombudet får sin
utbildning.
• Arbetsmiljömålen är inte tillräckligt kända ute i samtliga verksamheter och följs heller inte upp i
tillräcklig utsträckning.
• Det finns inte tillräcklig kunskap ”hela vägen ut” till våra medarbetare kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet och hur det ska bedrivas. Svårigheterna har funnits för chef att under
pandemin förankra arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt på APT när vi inte kunnat ha fysiska
möten eller möten över huvud taget.
• Finns inte tydliga och välkända mål i verksamheten kopplat till den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.
• Brister i följsamhet av de rutiner som finns kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Brister i kontroll och utvärdering av genomförda åtgärder.
Planerade åtgärder
Följande åtgärder planeras:
• Säkerställa att våra skyddsombud har adekvat utbildning och att nya skyddsombud snabbt får
denna utbildning.
• Säkerställa att samtliga chefer har god kunskap om det systematiska arbetet och de rutiner vi
har i Melleruds kommun. Kommer att ha chefsutbildningar två gånger per år i systematiska
arbetsmiljöarbete och hur man kan arbeta med sin arbetsgrupp på ett kommunikativt sätt kring
dessa frågor.
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• Säkerställa att vi följer upp de aktiviteter och riskanalyser som är gjorda. En viktig aktivitet så
att våra medarbetare blir mer delaktiga och får återkoppling.
• Bryta ned arbetsmiljömålen till mätbara mål och att dessa mål bli mer kända i verksamheten
samt att uppföljning av dessa mål görs.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/88

Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns återvinningscentral
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. under en försöksperiod på ett år, med start 1 juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan. Avfallet ska sorteras innan eller på ramp
och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).
2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering
med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig
finansiering.
4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett
renhållningsabonnemang, finansiering sker via renhållningskollektivet.
Sammanfattning av ärendet
Malin Svensson, Mellerud, har i en skrivelse den 14 februari 2022 framfört önskemål om att
kommunen undersöker möjligheterna att ideell hjälporganisation får en särskild taxa för lämnade
av avfal som dumpats utanför deras lokaler. Hon önskar även att få kommunens hjälp med att ta
hand om dumpat material/gods utanför deras lokaler då personalen som arbetar inom en ideell
förening inte ska behöva ta hand om detta då de i första hand ska ta hand om varor för sortering
och försäljning.
Malin Svensson tar Vänersborgs, Trollhättans och Säffles kommuner som exempel: I Vänersborg,

Trollhättan och Säffle så har de en egen taxa för hjälporganisation, då det inte handlar om något
eget syfte att vara vinstdrivande. I Vänersborg och Trollhättan betalar hjälporganisationer 50
kronor/lastbil och i Säffle får de lämna in avfall gratis.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om hushållens
avfall. På Hunnebyns återvinningscentral kan hushållen lämna grovavfall
(sex till tre kostnadsfria besök per år) samt elektronik och farligt avfall som inte får slängas i det
gröna eller bruna kärlet. Företag/verksamheter och föreningar betalar enligt taxa.
Offentlig renhållning är den som utför städning av de återvinningsstationer som finns i kommunens
tätorter och som Förpackningsinsamlingen ansvarar för. Städandet och bortforslande av avfall som
dumpats vid återvinningsstationerna debiteras årligen till Förpackningsinsamlingen enligt avtal.
Att renhållningen och offentlig renhållning ska subventionera ideella föreningar, behöver diskuteras
och beslutas politiskt, då detta kan få ekonomiska konsekvenser för renhållningskollektivet och
verksamheten.
Principen för renhållningskollektivet är att de som ingår och betalar renhållningsavgift enligt
beslutad taxa ska bära sina egna kostnader. Detta innebär att det inte finns utrymme att stå för
kostnader som uppstår utanför kollektivet som t.ex. dumpningar eller subventioner av taxan för
föreningar.
För kommunallagens likabehandlingsprincip med tre kostnadsfria besök så ska eventuellt förslag till
beslut gälla samtliga föreningar i Melleruds kommun som betalar ett renhållnings abonnemang.
För att inte föreningar eller privatpersoner ska drabbas ekonomiskt vid dumpningar, förslås det att
detta kan lämnas gratis vid uppvisande av polisanmälan. För denna subvention av taxa, så behöver
detta finansieras från skattekollektivet.
Justerandes sign
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Förslag är att efter 1 år göra en utvärdering med sammanställning av de kostnader som har
uppkommit, där renhållningskollektivet tar den uppkomna kostnaden under första året, därefter får
långsiktig finansiering utredas.
Gällande bortforslande av dumpat avfall på annat än kommunal mark, är detta fastighetsägarens
ansvar och kommer inte till att utföras av kommunen.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Malin Svensson.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. under en försöksperiod på ett år, med start 1 juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan. Avfallet ska sorteras innan eller på ramp
och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).
2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering
med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig
finansiering.
4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett
renhållningsabonnemang, finansiering sker via renhållningskollektivet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/47

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen överlåtelse
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet enligt förd diskussion.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2022.

Sammanfattning av ärendet
Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun avseende en
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget
Frykvalla Sunnanå AB. Överlåtelsen sker med oförändrade villkor.
Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla Sunnanå
AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla Förvaltning AB
ett dotterbolag till Orvelin Gruppen.
Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett tillägg
till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörjats men har ännu inte slutförts. Frykvalla
Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt exploateringsavtalet. Genom
överlåtelsen garanterar Frykvalla Förvaltning AB exploateringsavtalets genomförande.
För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att kommunen delvis
är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och gator samt områden
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-tomter,
något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och boende inom
området.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, § 30, att återremittera ärendet för vidare
beredning utifrån förd diskussion.
Beslutsunderlag
• Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå
Lagunen.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, § 30.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet enligt förd diskussion.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 24 maj 2022.
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Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

sida
21

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 152

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-03

sida
22

Dnr KS 2015/608

Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs
i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Projekt Byggnation av särskilt boende
på Ängenäs i Mellerud och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att
färdigprojektera och uppföra ett särskilt boende på Ängenäs till en total kostnad av 157 Mnkr.
I den totala kostnadsbilden ingick färdigprojektering, produktionskostnad för boendet, inventarier
för socialtjänsten, infrastruktur, lekplats, VA-omläggning mm.
Den totala summan har delats upp i investeringsbudgeten under 2018-2022 och varje
investeringsprojekt har startats och slutredovisas var för sig.
I denna slutredovisning redovisas den totala kostnaden för byggnationen av det särskilda boendet
från förstudie till färdigställd byggnation.
Den totala budgeten för förstudie, projektering och byggnation av det särskilda boendet på
Ängenäs var 141 mnkr. Av detta har 127 mnkr förbrukats samt så har statliga stöd erhållit på ca
10,5 mnkr.
Det har även gjorts omdisponeringar av medel i enlighet med beslut.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, § 67.
• Slutredovisning av projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Projekt
Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 153

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen och enhetschefer m.fl. redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Z-vatten – miljövänligt städmedel.
• Livsmedelspriser – ökningar under 2022.
• Konstsnöanläggning i Dals Rostock.

• Konstgräsplan i Mellerud.
• Coopfastigheten.
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 2021/564

Information om Kanalyran 2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen
Sammanfattning av ärendet
T.f. tillväxtchefen och näringslivsutvecklaren lämnar en aktuell information om den pågående
planeringen av Kanalyran den 1-3 juli 2022.
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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§ 155

Näringslivsfrågor
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
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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