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Dnr KS 2020/93

Projekt Jobbredo - delredovisning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att finansiera projektet Jobbredo med 1 Mnkr för åren
2020-2021. Efter två år ska en avstämning av projektet göras som innehåller de ekonomiska
effekterna av projektet som helhet efter de två år som projektet beviljas medel för samt en
redovisning av de sociala effekter man bedömer sig ha uppnått/kan påvisa och en prognos på
längre sikt.
Projekt Jobbredo har pågått under drygt ett år och har hanterats av och utvecklats på Fryken.
Projektet visar på fina resultat och under ett år har många människor passerat in och ut genom
verksamheten.
Representanter för arbetsmarknadsenheten lämnar en delredovisning kring hur samarbetet ser
ut på Fryken, om människor kommer ut i jobb eller om finns det någon inlåsningseffekt samt
vad som varit projektets framgångsfaktor och vilka svårigheter man stött på.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2020-03-13, § 47.
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 2021/411

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1 045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.
Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 1,9% enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i
respektive kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till ägarna äska
1,9% enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till 2022. Framställan om anslag för år 2022 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.
Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt 9 479 731 kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2022 till 1 427 935 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
Kanal AB inom de angivna ramarna.
Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.
I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022 ingår
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.
Äskat anslag ryms inom beslutad ram.
Beslutsunderlag
• Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2022.
• Årsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1 045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
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2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/400

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2021-2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en
årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds Golfklubb har inkommit med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag.
Melleruds Golfklubb erhöll under perioden 2017-2019 ett driftbidrag på totat 300 tkr per år.
Under 2020 ansökte Melleruds Golfklubb om utökat bidrag och mottog totalt 200 tkr från
kommunen.
Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av
Golffastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter
och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med
detta fortgår.
Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd i form av lokalt aktivitetsstöd, stöd till
föreningslokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler samt bidrag till
funktionshinderorganisationer. De bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd
Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 9 st 2018 till ca 100 st idag. Enligt uppgift från
klubben har ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det har därför inte varit möjligt att söka
något aktivitetsstöd.
En golfbana i Mellerud är viktigt för kommunens utveckling och bidrar till kommunens
attraktivitet både som turist- och bostadsort. Ett driftbidrag föreslås därför under tre år med
100 tkr per år, som ett tillskott för att bygga upp en stabil verksamhet och långsiktig
finansiering. Därefter får föreningen söka bidrag i enlighet med de regler för föreningsstöd som
kommunen fastställt.
Beslutsunderlag
• Melleruds Golfklubbs ansökan om bidrag.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 2021-2023 med en
årsvis prövning.
2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr Ks 2020/755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab – omfördelning
av investeringsmedel
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Ängenäs Särskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi m.m.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad
Fagerlid.
Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.
Beslutsunderlag
• Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
• Kostnadssammanställning (Arbetsmaterial)
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en
omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel från projekt Ängenäs Särskilt boende (8255) till
Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens
ökade krav på välfärdstekologi m.m.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/442

Svar på remiss - Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd
mot olyckor för Strömstads kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet i Melleruds kommun har inget att erinra mot upprättat förslag i stort.
Sammanfattning av ärendet
Strömstads kommun har utarbetat ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningsinsats enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Förslaget ska beakta förändringarna i
LSO. Programmet har föregåtts av en bearbetning av riskanalysen. Melleruds kommun har
beretts möjlighet att inkomma med remissynpunkter och har inget att erinra mot förslaget i
stort.
Vi kan bidra med följande feedback:
• I oktober 2020 uppdaterade Myndigheten för samhällsskydd definitionen av samhällsviktig
verksamhet. Den nya definitionen finns tillgänglig på deras webbplats (avsnitt 2.5.1.1).
Störningar i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur är relevant eftersom de även
kan påverka räddningstjänstens funktionalitet.
• Hot om suicid kan anas i kategorin nödställd person i riskanalysen. Risken uppfattas inte
lika tydligt i handlingsprogrammet.
Både riskanalysen och handlingsprogrammet har en tydlig struktur och röd tråd som är lätt
att följa.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Remissmissiv
Riskanalys
Handlingsprogram
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet i Melleruds kommun har inget att erinra
mot upprättat förslag i stort.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Strömstads kommun
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Dnr KS 2021/397

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet
2022 - 2024
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget
för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024.
Sammanfattning av ärendet
Enligt § 15 i förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund ska förbundsdirektionen årligen
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom
innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före
verksamhetsåret. På direktionsmötet den 29 oktober 2020, § 94, beslutades att förbundets
verksamhetsplan från och med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför
2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för
beslut.
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbud beslutade den 17 juni 2021, § 56, att skicka ut
förslaget på remiss till medlemskommunerna.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det budgetförslag som överlämnats för synpunkter
är relevant och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns. Finansiering sker inom ramen
för medlemsavgiften från kommunerna.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund
2022 – 2024.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/398

Svar på remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel 2022.
2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.
Sammanfattning av ärendet
Genom att växla upp medlemskommunernas och Västra Götalandsregionens delregionala
utvecklingsmedel driver och finansierar Fyrbodals kommunalförbund projekt, verksamheter och
uppdrag som stärker Fyrbodalsregionen.
Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska kommunalförbundet arbeta enligt sin
verksamhetsplan, samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med
övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.
Samtliga insatser som genomförs och finansieras med delregionala utvecklingsmedel ska bidra
till Västra Götalands omställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet,
jämlikt och öppet, fossilberoende och cirkulärt.
Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre områden, Bygga kompetens (kompetensförsörjning
och utbildning), Stärka innovationskraften (näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta
samman Västra Götaland (fysisk planering och hållbara transporter).
Budgetförslaget har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet och beretts inom
berörda professionsnätverk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga och utbildningschefer samt
kommundirektörer. Förslaget har också diskuterats i en tvärprofessionell grupp bestående av
personer från de olika professionsnätverken.
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av
storleksordningen 37 kr per invånare.
Anslaget ryms inom budget för 2022.
Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 september 2021.
Beslutsunderlag
• Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel 2022.
2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Arbetsutskottets förslag beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
I samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetens-försörjning
gav kommunstyrelsen den 27 april 2021, § xxx, i uppdrag till kommunchefen att göra en
översyn av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande
personalfrågor.
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
Skrivningen i reglementets kapitel 2 – Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd.
Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 55, för beredning i byggnadsnämnden.
I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
fysiska planeringen. I kapitel 1, Ansvarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort för
att inte strida med inledande text.
Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett förtydligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, § 55.
Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens beslut 2021-06-23, § 120.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av
byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/183

Överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till tillväxtchefen med uppdrag se över vilka möjligheter kommunen
har att säkerställa att bebyggelsekravet kommer att uppfyllas.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 september
2021.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 del av fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251
(ca 3000 kvm) till K&H Orientköp. I avtalet står att kommunen ska godkänna en eventuell
överlåtelse innan bebyggelsekravet uppfyllts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 6 april 2021, § 118, att inte överlåta fastigheten
till Khoulani Group AB. Efter detta har kompletterande information inkommit från fastighetsägaren.
Efter detta har kompletterande information inkommit från fastighetsägaren. Fastighetsägaren
har lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen samt bifogat kvitto på inköp av hall som
planeras att uppföras på fastigheten. De planerar att påbörja byggnationen i september 2021
om bygglov beviljas i augusti.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Arbetsutskottets beslut 2021-04-06, § 116.
Köpeavtal samt registreringsbevis
E-post från fastighetsägaren
Kvitto på hallbyggnad (Arbetsmaterial)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till tillväxtchefen med uppdrag se över vilka möjligheter kommunen
har att säkerställa att bebyggelsekravet kommer att uppfyllas.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 september
2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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§ 268

Tillväxtfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:
• Sålda villatomter
Tillväxtchefen redovisar att samtliga kommunala tomter på Kurran och Ängenäs är nu sålda.
Inga tomter på Örnudden har sålts.
• Sålda industritomter
Tillväxtchefen redovisar att en industritomt i Mellerud har sålts.
• Anbudsförfarande kvarteret Ugglan
Tillväxtchefen kommer att lämna en rapport när anbudstiden gått ut och öppningsprotokoll
upprättats.
• Industrimark Västerråda
Tillväxtchefen kommer att gå ut och marknadsföra industritomterna på Västerråda genom
filmer och information på kommunens hemsida.
• Sandlycke i Dals Rostock
Ordföranden och tillväxtchefen lämnar en aktuell information angående hyresavtal/
arrendeavtal m.m. och kommande möte med samhällsbyggnadsförvaltningen om fortsatt
hantering.
• Utveckling kommunala tomter
Eva Pärsson (M) efterfrågar planer på nya tomtområden m.m. Viktig strategisk fråga att
marknadsföra de tomter som finns tillgängliga.
• Detaljplan för Dals Rostock
Ordföranden informerar om diskussioner med entreprenör om detaljplan för Dals Rostock.
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 2021/167

Information om remiss om regional fysisk planering enligt PBL- Västra
Götalandsregionen (VGR) som regionplaneorgan
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. skicka ut remisshandlingar till partigrupperna för möjlighet till synpunkter.
3. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet den 7 september 2021.
Sammanfattning av ärendet
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan
omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det.
Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov
av och förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla
reformen så att den omfattar fler län”.
Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har
lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell remiss,
samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.
Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns
stöd från kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med
lästips för fördjupning.
Beslutsunderlag
• Remissbrev om regional fysisk planering enligt PBL – VGR som regionplaneorgan
• Remissunderlag – remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen –
VGR som regionplaneorgan
• Förslag till yttrande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Anteckningar från nätverksträff 2021-08-24.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. skicka ut remisshandlingarna till partigrupperna för möjlighet till synpunkter.
3. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet den 7 september 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Bygglovhandläggaren
Tillväxtchefen
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§ 270

Landsbygders innovationskapacitet – förslag till en omställningsplattform för Dalsland
Sammanfattning av ärendet
Många svenska städer får stöd från både EU och den svenska staten för att bygga kommuners
förmåga att hantera städers specifika hållbarhetsutmaningar, till exempel klimatomställningen
och sociala utmaningar. Arbetet är viktigt och fyller en lucka i det svenska innovationssystemet.
Samtidigt saknar svenska landsbygder i stort sett helt motsvarande satsningar.
En förstudie om landsbygders innovationsförmåga som är finansierad av Fyrbodals
kommunalförbund och RISE och som har genomförts i samverkan mellan Mötesplats Steneby,
Not Quite, RISE och Urban Futures presenteras digitalt.
Förstudien föreslår att det är hög tid att fokusera på landsbygders kapacitet och förmåga för
innovation och omställning. Den ger också förslag på vad det kan handla om med Dalsland
som konkret exempel.
Länk till presenterad rapport - https://motesplatssteneby.se/wpcontent/uploads/2021/08/Rapport_Omstallningsplattform-Dalsland_Slutgiltig-210824.pdf
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§ 271

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Kommunchefen informerar om rekryteringsprocessen och intervjuer av kandidater till
ny HR-chef.
• Ordföranden informerar om inspektionens besök och kommande del 3 av utbildning i
arbetsmiljö.
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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§ 272

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Polismyndigheten
Ordförande informerar om vad som kommer att tas upp med företrädare för polismyndigheten vid nästa träff den 3 september 2021. Viktigt att informationsfunktionen
fungerar mellan kommun och polisen.
• Lokala BRÅ
Ordförande informerar om kommande möte i lokala BRÅ den 2 september 2021.
• Dialogmöte om naturbruksavtalet
Ordförande informerar om kommande dialogmöte med Västra Götalandsregionen m.fl.
om naturbruksavtalet den 2 september 2021.
• Möjlighet att delta på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar möjlighet för ledamot att delta på distans även när
kommunfullmäktiges möten återgår till fysiska möten. Ordföranden ger kommunchefen
i uppdrag att tillsammans med enheten för Digital service hitta en teknisk lösning.
• Möte om familjecentral
Diskussion om behov av möte med berörda parter i framtida familjecentral.
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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§ 273

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Samverkansråd Dalsland
Kommunchefen, ordföranden och 2:e vice ordföranden rapporterar från samverkansråd
Dalsland den 20 augusti 2021. En projektsamordnare rekryteras. Workshop om
kommunernas ansvarsområden.
• Presidiedialog Mellbo
2:e vice ordföranden rapporterar från presiiedialog den 18 augusti 2021.
• Styrelsemöte Dalslands Turist AB
Ordföranden rapporterar från styrelsemöte den 19 augusti 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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