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Dnr KS 2021/653

Utredning av förutsättningar för att inrätta en samordnare för arbetet
med tillgänglighet i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna utredningen.
2. inrätta en tillgänglighetssamordnare om 10 procent av en heltid från 2022 till och med
2023 som stöd för genomförandet av handlingsplanen för arbete med tillgänglighet.
3. finansiering av samordnarfunktionen sker inom nuvarande budgetram och besättning av
funktionen sker genom omfördelning av arbetsuppgifter för ordinarie anställd.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommunfullmäktige fastställde den 21 april 2021 en handlingsplan för arbete med
tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023 (KF § 36). En av aktiviteterna i planen handlar om
att under 2021 utreda förutsättningarna för att inrätta en samordnare för kommunens arbete
med tillgänglighet på 10 eller 50 procent.
I utredningen har andra kommuners tillgänglighetsarbete beaktats, likväl som Länsstyrelsen,
Myndigheten för delaktighet och FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Förslaget innebär att Melleruds kommun inrättar en samordnare för arbetet med tillgänglighet
på 10 procent som stöd för genomförandet av arbetet enligt handlingsplan för arbete med
tillgänglighet.
Den arbetsgrupp som användas vid framtagandet av policy och handlingsplan för tillgänglighet
identifierades som en framgångsfaktor och föreslås fortsatt vara aktiv i genomförandet av
arbetet enligt planen 2021-2023.
Beslutsunderlag
• Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun
• Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023
https://mellerud.se/media/gqonlypu/handlingsplan-for-tillganglighet-2021-2023-faststalldalla-bilagor-melleruds-kommun.pdf
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänner utredningen.
2. inrätta en tillgänglighetssamordnare om 10 procent av en heltid från 2022 till och med
2023 som stöd för genomförandet av handlingsplanen för arbete med tillgänglighet.
3. finansiering av samordnarfunktionen sker inom nuvarande budgetram och besättning av
funktionen sker genom omfördelning av arbetsuppgifter för ordinarie anställd.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Justerandes sign
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Dnr KS 2021/529

Svar på motion om pris för visat civilkurage
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det redan finns liknande
utmärkelser av organisationer med mer insikt och bättre kunskap om ingripanden som skett.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) har lämnat in en motion, daterad 23 september 2021, där han föreslår att
Melleruds kommun inrättar och årligen delar ut ett pris för visat civilkurage. Förslaget motiveras
av att många upplever minskad trygghet och sammanhållning i samhället, samt att
uppmuntrande till goda gärningar bör stärkas och lyftas fram.
Ett pris om civilkurage behöver utformas för att uppmuntra rätt typ av beteenden. Det finns
idag möjlighet att uppmärksamma de som gjort en insats för en medmänniska genom Polisen
och räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
• Motion från Ulf Rexefjord (SD)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): att bifalla förvaltningens förslag
att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det redan finns
liknande utmärkelser av organisationer med mer insikt och bättre kunskap om ingripanden som skett.
Ulf Rexefjord (SD): Yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag.
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Dnr KS 2021/564

Kanalyran 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för Kanalyran för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kanalyran är en årlig stadsfest som har bedrivits i över 50 år i Melleruds kommun och är ett
populärt evenemang för kommuninvånare, hemvändare och turister. Sedan 2019 ansvarar
Melleruds kommun över projektledningen och utförandet av hela evenemanget. Kanalyran
finansieras traditionellt genom ett ekonomiskt bidrag från kommunen, intäkter från försäljning
av torgplatser och sponsorintäkter. Det planerade datumet för Kanalyran 2022 är 1-3 juli.
Kanalyran 2022 ska bygga vidare på den tradition som har skapats genom åren och utgå från
kommunorganisationens vision, mål och värdegrund. Evenemanget ska bidra till att stärka det
rika förenings- och kulturutbudet som bidrar till att Mellerud blir än mer attraktivt att leva, verka
i och besöka. Evenemanget bör innehålla aktiviteter och underhållning för olika målgrupper med
särskilt fokus på ungdomar och barnfamiljer.
Kanalyran 2022:
• ska lägga ett fokus på att arrangera aktiviteter för ungdomar och barnfamiljer dagtid
• ska omfatta aktiviteter i centrala Mellerud under fredagen och lördagen samt söndagen i
Håverud.
• barnkortegen läggs på lördagen före föreningskortegen då detta bör passa barnfamiljer
bättre.
• en arbetsgrupp ska bildas med tjänstemän från olika förvaltningar som disponerar tid för
arbetet med Kanalyran och som också är i tjänst under genomförandet. Till gruppen kan
sedan knytas föreningar och utomstående med intresse för att göra en aktiv insats.
Kanalyran finansieras traditionellt genom ett ekonomiskt bidrag från kommunen, intäkter från
försäljning av torgplatser och sponsorintäkter. Utöver detta disponerar kommunens
tjänstepersoner tid för arbetet före, under och efter Kanalayran.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr för
Kanalyran för 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/569

Projekt Besöksmätning 2022, finansiering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. medfinansiera projektet Besöksmätning 2022 under 12 månader.
2. avsätta 52 800 kronor ifrån kommunstyrelsens förfogande anslag för 2021 och 2022.
Sammanfattning av ärendet
Inför sommaren 2020 så beslutade den lokala näringslivsorganisationen MellerudsNavet att
investera i och genomföra projektet ”Besöksmätning Mellerud”. Investeringen kostade 60 000
kronor och innefattade hårdvara/transpondrar som placerades ut på följande mätpunkter;
Köpmantorget, Rådahallen, Resecentrum, Vita Sannar, Sunnanå, Håverud samt Melleruds
handel. Några av platserna hade fler än en mätpunkt.
Syftet med projektet och mätningarna är att bygga kunskap om hur besökare rör sig inom
Melleruds kommun. För näringslivet är detta av intresse bland annat för planering av
marknadsföringsaktiviteter såsom skyltning och evenemang. För kommunens del förutses
mätningarna kunna utgöra ett viktigt verktyg för verksamheter inför beslutsunderlag för att
bland annat; värdera olika besöks- och trafikflöden i stadsmiljön för att optimera trafikflöden,
lokaltrafik, gatuplanering och fastighetsutveckling för ökad samhällsnytta och handel samt
planering av publika event.
Arbetsutskottet beslutade den 17 november 2020, § 378, att medfinansiera projektet under
12 månader och avsätta 74 800 kronor av strategiska medel för 2020 och 2021. En prövning av
eventuellt fortsatt finansiering skulle därefter ske.
Med anledning av de begränsningar i samhällslivet som pandemin har föranlett har testperioden
inte gett den verklighetsbild som önskats. Därför finns det ett behov av att genomföra en
besöksmätning under 2022.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2020-11-17, § 378.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. medfinansiera projektet Besöksmätning 2022 under 12 månader.
2. avsätta 52 800 kronor ifrån kommunstyrelsens förfogande anslag för 2021 och 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Näringslivsansvarig
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Justerandes sign
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Dnr KS 2018/494

Projektering Etablering kretsloppspark Hunnebyn, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektering av
Etablering kretsloppspark Hunnebyn och lämna en delredovisning i april 2022 samt
slutredovisning av projektet i bokslutet.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda och utföra inrättandet av en ny
kretsloppspark. Under 2021 har interna utredningar gjorts samt att studiebesök har utförts på
andra anläggningar. En tänkt utformning på Hunnebyn finns framtagen och nästa steg är att gå
in i en mer detaljerad projektering.
En kretsloppspark ska kunna möjliggöra en cirkulär ekonomi som eftersträvas mer och mer. I
stället för att slänga saker så ska vi möjliggöra för kunden att ge dessa till återbruk. Målet är att
minska avfallet i Melleruds kommun.
Den större ombyggnaden av ramp/byggnader kommer ske med avsatta medel 2023. I denna
del av projektet ska bygghandlingar tas fram och utredning/införande av nytt bomsystem ska
ske.
Finansiering av kapital- och driftskostnader sker inom RH-taxan.
Projektet beräknas pågå från 1 december 2021 till 31 december 2023.
Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 383, att återremittera ärendet för
framtagande av utförligare beslutsunderlag. Redovisning av uppdraget ska ske vid
arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 383.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektering av Etablering kretsloppspark Hunnebyn och lämna en
delredovisning i april 2022 samt slutredovisning av projektet i bokslutet.
Ulf Rexefjord (SD): Yrkar på avslag gällande att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
starta projektering av Etablering kretsloppspark Hunnebyn och lämna en delredovisning i april
2022 samt slutredovisning av projektet i bokslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Renhållning
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign
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Dnr KS 2021/658

Markpris för Östra Industriområdet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att på det Östra industriområdet tillämpa ett markpris
enligt följande
1. 30 kr/kvm för område 1 enligt bifogad karta
2. 60 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta
3. 70 kr/kvm för område 3 enligt bifogad karta
4. 80 kr/kvm för område 4 enligt bifogad karta
Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för
verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet
anbudsförfarande.
Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på
Östra Industriområdet i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Tillväxtenheten.
Ett förlag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.
Enligt detaljplanen för Östra Industriområdet är markanvändningen industri och småindustri.
Den totala ytan kommunägd kvartersmark uppgår till cirka
81 200 kvm.
Beslutsunderlag
• Fastighetsvärdering, 2021-11-25 (Svefa).
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Karta
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att på det Östra
industriområdet tillämpa ett markpris
enligt följande
1. 30 kr/kvm för område 1 enligt bifogad karta
2. 60 kr/kvm för område 2 enligt bifogad karta
3. 70 kr/kvm för område 3 enligt bifogad karta
4. 80 kr/kvm för område 4 enligt bifogad karta
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/652

Start av investeringsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhet
2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till samhällsbyggnadschefen för att klargöra listan med belopp och
datum för slutredovisning.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna upphandla och starta sina projekt tidigt år
2022 behöver följande investeringsprojekt startbesked:
Övergripande
• Centrumutveckling - torg/parker
Fastighetsenheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anpassning av turistinformationen Dalslands center (inv Samhällsbyggnad)
Kyl samt ombyggnad av cafeteria Rådahallen
Styrsystem i källaren på Rådahallen (investering samhällsbyggnad)
Brygga Gästhamnen Håverud
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning
Bergs ombyggnad
Bergs ombyggnad IT
Om -Ny byggnad förråd
Takbyte
Fönsterbyte Georgsgatan
Uppdatering av utemiljö på skolor (1 skola/år)
Solceller
Åsebro skola, fettavskiljare köket
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå
Elverk portabla

Gata-Parkenheten
• Uppdatering av lekplatser
• Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning
• Reinvestering asfalt
• Utbyggnad Sapphult
• Utbyte Gatubelysning
• Belysning Lilla spåret. Åsensbruk
• Trafikutredning tung trafik Ö Industri området
• Gator runt Ugglan
• Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
• Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris
• Utbyte badbrygga Vita Sannar
• Ny traktor
• Sandlada
Justerandes sign
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Offentlig renhållningsenheten
• Asfalt vid Hellbergs FTI-station
Serviceenheten
•
•
•
•
•
•

Stekbord Åsebro
Diskmaskin Fagerlid
Ugn Karolinerskolan
Avsvalningskyl Skållerudshemmet
Köksblandare Råda köket
Maskiner lokalvården

VA enheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanering ovidkommande vatten
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.
Köpmannebro
Anolfsbyn-Åsensbruk
Solceller inkl. papptak
Intagsledning Vita sannar fördyring
Nya personalutrymmen VA
Nytt kartsystem
Utbyte PLC anläggningar

Fjärrvärmeenheten
•
•
•
•

Panna Kroppefjäll
PC Klippvägen brännare
PC Södra Åsen brännare
Anpassning pannor till nya miljökrav

Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut KS 2021/96 Budget 2022
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till samhällsbyggnadschefen för att klargöra listan med belopp och
datum för slutredovisning.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Enhetschef VA
Enhetschef Renhållning
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Enhetschef Gata/park
Enhetschef Kost/service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerandes sign
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Dnr KS 2021/473

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds
kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande strategi för praktiskt arbete med intern
kontroll i Melleruds kommun som fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 november 2017,
§ 140.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Kommunfullmäktige har antagit reglemente för internkontroll, som reviderats 2021-03-21, § 12.
I reglementet anges syfte, organisation och ansvar, samt styrning och uppföljning av intern
kontroll på en övergripande nivå. Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-22¸§ 140 en strategi
för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. I samband med beslutet om
revidering av intern kontrollreglementet nämndes i tjänsteskrivelsen att översyn även skulle
göras av strategin i samråd med nämndernas intern kontroll ambassadörer.
Strategin innehåller anvisningar för implementering av intern kontrollarbetet samt detaljerade
rutiner för tillvägagångssättet för arbetet med intern kontroll. Intern kontrollprocessen är
numera en inarbetad process för kommunens nämnder varvid styrdokumentet inte behöver
innefatta implementeringsarbetet. Styrdokumentet har reviderats genom att riktlinjernas
anvisningar följer reglementets paragrafer, vilket medför en ökad tydlighet. I nuvarande strategi
är riskvärdet för att ta upp som kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern
kontrollplanen. Fokus ska vara på de stora riskerna. Intern kontrollplanerna är i många fall
omfattande och kan innebära bristande kvalité på kontrollerna.
Större förändringar:
• Text som avser arbetet med implementering har tagits bort.
• Riktlinjerna är ett förtydligande av reglementets paragrafer.
• Förtydligande av reglementets § 3 - § 6, ansvarsfrågan.
• Rekommendationen om när risken ska lyftas in i intern kontrollplanen har ändrats, till ett
högre värde. Detta för att fokusera på de väsentliga riskerna.
• Riskanalysen ska inte omfatta de processer där det redan finns en speciallagstiftning som
kräver systematisk uppföljning av vissa verksamheter/områden. Riskbedömning sker i dessa
processer.
• Text som återkom flera gånger har tagits bort.
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Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 382, att överlämna beslutsunderlaget till
partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets
sammanträde den 14 december 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Strategi för praktiskt arbete med intern kontroll i Melleruds Kommun, 2017-11-07, § 140
Riktlinjer för arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 382.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Riktlinjer för
arbetet med intern kontroll i Melleruds kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande strategi för praktiskt arbete med intern
kontroll i Melleruds kommun som fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 november 2017,
§ 140.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/603

Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i
kommunfullmäktige den 28 februari 2020, § 12.
2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla
från och med den 1 mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun, den
28 februari 2020, § 12. För att få en effektivare investeringsprocess och mer realistisk
investeringsplan föreslås en revidering av riktlinjerna.
Större förändringar är:
• Som grund för investeringsprojekt över 3 mkr som föreslås finnas med i investeringsplanen
ska finnas en kalkyl.
• Femårsplaner kvarstår men de tre första åren är styrande för nämnderna. Eventuella nya
behov bör i första hand ske genom omdisponeringar mellan projekt. År fyra och fem i
investeringsplanen är en inriktning men projekt kan tillkomma. Även behov av investeringar
över 25 mkr inom 10 år ska redovisas.
• Startbesked tas bort men projekt av principiell betydelse eller av större vikt ska beslutas i
separata ärenden av kommunfullmäktige.
• Två nya kriterier för prioritetsordning har lagts till: Kostnadsbesparande investeringar och
Hållbarhets investeringar.
▪ Nämnd får själv godkänna omdisponeringar av investeringar upp till 1 mkr och högst 1 % av
nämndens investeringsbudget. Kommunstyrelsen kan godkänna omdisponeringar upp till 5
mkr.
Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 380, att överlämna beslutsunderlaget till
partigrupperna för diskussioner innan ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets
sammanträde den 14 december 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun
Förslag till reviderade riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 380.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva nuvarande riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun beslutat i
kommunfullmäktige den 28 februari 2020, § 12.
2. anta riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag att gälla
från och med den 1 mars 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/648

Avtal gällande pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs
Räddningstjänst (NÄRF) och medlemskommunerna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänna Avtal gällande pensionsreglering
mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) och medlemskommunerna enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Det nuvarande avtal avseende pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund (NÄRF) och medlemskommunerna har uppdaterats utifrån förändringar
i pensionsbestämmelser.
Detta nya avtal ersätter tidigare överenskommelse avseende pensionshantering mellan parterna
daterad 1999-10-19 samt tillägg till detsamma daterat 2006-06-19. Tidigare beräknade
fördelningsnycklar förändras inte.
Ägarsamrådet godkände den 19 november 2021 det nya reviderade avtalet avseende
pensionsreglering mellan NÄRF och medlemskommuner. NÄRF har den 25 november 2021
skickat ut avtalet till respektive medlemskommun för beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Mötesanteckningar från ägarsamråd 2021-11-19.
• Reviderat avtal gällande pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF)
och medlemskommunerna
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun
godkänna Avtal gällande pensionsreglering mellan Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF) och
medlemskommunerna enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/665

Flytt av befintliga VA-ledningar på fastigheten Mellerud Anden 7
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge VA-chefen i uppdrag att samråda med fastighetsägaren till
fastigheten Anden 7 om att flytta befintliga VA-ledningar på fastigheten för att möjliggöra en
byggnation på befintlig U-område. Eventuella kostnader för en flytt av VA-ledningarna skall
bekostas av Fastighetsägaren med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
ledningens ålder och skick.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren på fastighet Anden 7 vill expandera sin verksamhet och bygga ut deras lokaler
på befintlig fastighet. Utbyggnad på delar av fastighet Anden 7 är inte möjlig i dagsläget då en
del av fastigheten är utpekat U-område och prickad mark där det finns befintliga VA ledningar.
VA ledningarna ligger under önskad utbyggnad och bygglov kan därför ej beviljas med
nuvarande förutsättningar.
För att Melleruds kommun ska ha möjlighet att vidmakthålla ledningar i framtiden och att
bygglov ska kunna beviljas med avvikelse ifrån detaljplan behöver det göras en ny dragning av
VA ledningarna i samråd med fastighetsägaren. En ny dragning kan ske tekniskt enligt bifogad
ritning.
Ledningen på fastighet Anden 7 har relinats tidigt 2000-tal och för att beräkna avskrivningstiden
på en relining har kontakts tagits med AARSLEFF som utför reliningar och dagens material
beräknas ha en livslängd på 100 år för självbärande ledningar. Denna ledning som gjordes tidigt
2000-tal kan räknas ha en livslängd på upp till 80 år. Melleruds Kommuns VA-enhet gör då
bedömningen ledningen har skrivits av på 50 år. VA-enheten bedömer även att reliningen är
20 år gammal.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge VA-chefen i uppdrag att
samråda med fastighetsägaren till fastigheten Anden 7 om att flytta befintliga VA-ledningar på
fastigheten för att möjliggöra en byggnation på befintlig U-område. Eventuella kostnader för en
flytt av VA-ledningarna skall bekostas av Fastighetsägaren med det avdrag som befinns skäligt
med hänsyn till den tidigare ledningens ålder och skick.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Enhetschef VA
Näringslivsansvarig
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Dnr KS 2021/529

Projekt Anpassning pannor till nya miljökrav, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt
Anpassning pannor till nya miljökrav och lämna en slutredovisning av projektet i bokslutet.
Sammanfattning av ärendet
Starta investeringsmedel enligt investeringsbudget med projektnamn ”Anpassning pannor till
nya miljökrav”, dessa investeringsmedel går in i investeringsprojekt 8485 Ny panna Klacken och
avser Utökad produktionskapacitet och miljögodkänd panncentral enligt beslut
KSAU §340/2021
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-19, § 340.
• Investeringskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projekt Anpassning pannor till nya miljökrav och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2019/345

Projekt Om-/nybyggnad kommunförråd – projektering, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Om-/Nybyggnad kommunförråd – projektering och lämna en slutredovisning av projektet i
bokslutet.
Sammanfattning av ärendet
Lokalerna på kommunförrådet är inte anpassade efter dagens behov. Där finns bl.a. lokaler för
administration som saknar både vatten och avlopp. Dessa ligger ej i anslutning till byggnaden
där omklädningsrum och lunchrum finns.
Utredningen ska bl.a. titta på möjligheten att tillskapa gemensamma personalutrymmen för
personal från VA, Gata-Park och Fjärrvärme/Fastighet. Det behövs även utökat antal
arbetsplatser för personal som projektleder investeringsprojekt inom VA och Gata.
Utredningen ska utmynna i ett förslag till lösning av lokalfrågan genom att förbättra och
bygga ut befintliga lokaler samt samlokalisera delar inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tidigare beräknade investeringsmedel finns avsatta för utförande under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 387, att ta upp ärendet till ny behandling
efter genomfört studiebesök vid kommunförrådet.
Beslutsunderlag
• Investeringskalkyl
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 387.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Om-/Nybyggnad kommunförråd – projektering och lämna en
slutredovisning av projektet i bokslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/639

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Sjöskogen i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna upphandlingsunderlaget och ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling.
2. ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.
3. finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Mellerud har nyligen antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I
den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad
översiktsplan.
När intresset av byggbar mark nu ökar samtidigt som utbudet minskar är det viktigt att arbetet
med FÖP:en påbörjas.
Arbetsutskottet beslutade den 30 november 2021, § 410, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett förslag till upphandlingsunderlag. Redovisning av uppdraget ska ske vid
arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Melleruds översiktsplan, nu-2030 ( www.oversiktsplan.mellerud.se )
Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, § 410.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag upphandlingsunderlag

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna upphandlingsunderlaget och ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling.
2. ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.
3. finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/338

Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer
för åren 2022-2026
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till vidare handläggning för att inhämta ytterligare underlag från
Socialförvaltningen.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Sammanfattning av ärendet
Ett bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen enligt
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska beslutas varje mandatperiod. Melleruds nuvarande bostadsförsörjningsprogram löpte ut 2016.
Förslag till bostadsförsörjningsprogram har samråtts och reviderats utefter inkomna synpunkter.
Inga större revideringar jämfört med samrådshandlingarna har skett.
Tjänstemannaförslaget innebär att föreslå kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
• Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer för åren 2022-2026
• Samrådsredogörelse.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till vidare handläggning för att inhämta ytterligare underlag från
Socialförvaltningen.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/654

Svar på samrådsremiss – Bostadsförsörjningsprogram för Åmåls
kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Bostadsförsörjningsprogram
för Åmåls kommun i enlighet med bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Åmåls kommun har tagit fram en samrådsversion av förslaget till nytt
bostadsförsörjningsprogram för kommunen. Kommunen har valt att samråda med bland annat
grannkommuner.
Melleruds kommun ser positivt på att det tas fram ett bostadsförsörjningsprogram som syftar till
att säkerställa kommunens bostadsförsörjning.
Melleruds kommun väljer att avge ett yttrande i enlighet med bilaga.
Beslutsunderlag
• Samrådsremiss - Bostadsförsörjningsprogram för Åmåls kommun
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Förslag till yttrande
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på
remissversion av Bostadsförsörjningsprogram för Åmåls kommun i enlighet med bilaga.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/647

Svar på remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelser
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun lämnar remissvar angående förslag till
revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats
och reviderats inför ny avtalsperiod (bilaga 2). Samtidigt har underavtal och överenskommelser
med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan
ska regleras i överenskommelse, också reviderats.
Genomgående i denna revidering har förändringar gjorts med syfte att sätta fokus på
personcentrerat förhållningssätt.
Beslutsunderlag
• Missiv Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser Remissversion Hälsooch sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser
• Remissvar nytt hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser,
• Socialnämndens beslut 2021-11-23, § 159.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun lämnar
remissvar angående förslag till revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen
Socialnämnden
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§ 432

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Äldre sammanträdesprotokoll på hemsidan saknas
Anna Granlund informerar om att en ny version av hemsidan har publicerats för bättre
tillgänglighet. De äldre protokollen kommer att läggas över allteftersom.
• Kloridbaserade fällningskemikalier
Anders Broberg informerar om uppdrag från Livsmedelsverket via Länsstyrelsen gällande
kloridbaserade fällningskemikalier.
• Möte med SKR
Deltagande vid möte angående politisk organisering.
• Skidspår med konstsnö i Dals Rostock
Diskussion gällande ansökan om bidrag till anläggande av skidspår med konstsnö i
Dals Rostock.
• Veteran Classic
Möte är inbokat den 16 december med Veteran Classic.
• Ordförandebeslut
Ordförandebeslut gällande lokal för förskola i Åsebro upptagningsområde.
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:
• Uppvaktning Landshövdingen
Ordförande framförde att Landshövdingen lovordade gåvan som var en donation till Läkare
utan gränser.
•

Lokala Brå – Brottsförebyggande rådet
Ordföranden rapporterar från Brå den 3 december 2021. Mycket diskussioner om
kommunikation och trygghet.

•

Melleruds Ungdomsråd & Miljö- och hälsorådet
Ordföranden rapporterar från ungdomsrådet samt från Miljö- och hälsorådet som båda var
den 6 december 2021.

•

Presidiemöte Mellbo och Bodialog
Ordföranden rapporterar från presidiemöte med Mellbo samt kommunens Bodialog den
7 december 2021.

•

Industrigruppen
Ordförande rapporterar från industrigruppens träff den 8 december 2021.

•

Näringslivsrådet
Ordförande rapporterar från näringslivsrådet den 8 december 2021.

•

Navets styrelsemöte
Ordförande rapporterar från Navets styrelsemöte den 8 december 2021.

•

Samverkansråd 4D
Ordförande rapporterar från samverkansrådet för 4 Dalslandskommuner som var den
10 december 2021.

•

Förstudie upplevelsecenter Håverud
Ordföranden och kommunchefen rapporterar om den information som mottogs den
13 december gällande upplevelsecenter Håverud.

•

Campus Dalsland
Ordföranden rapporterar om nyhetsbrev med information gällande Campus Dalsland.

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
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