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Dnr KS 2022/55

Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män (vilket
regleras i diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att kartlägga
och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i
medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det
skiljer i lön.
Melleruds kommuns lönekartläggning för 2021 sammanfattar resultatet av ett omfattande
arbete i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare, oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga
faktorer. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa
skillnader justeras enligt lagtexten.
Eftersom årets lönekartläggning inte visade några osakliga löneskillnader innehåller
handlingsplanen inga åtgärder gällande detta. Däremot finns det en åtgärd i syfte att
utveckla lönekartläggningsprocessen.
Beslutsunderlag
• Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner Lönekartläggning för
Melleruds kommun 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2022/63

Löneöversyn 2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ställa sig bakom redovisningen av hantering av löneöversyn 2022.
2. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra löneöversyn 2022 enligt förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att tillgodose organisationen
nödvändig kompetens föra att kunna uppfylla sitt välfärdsuppdrag samt vara en attraktiv
arbetsgivare. Lön är ett är en av de strategiska delarna där kommunen vill vara
konkurrenskraftig och erbjuda rätt lön utifrån arbetets krav, medarbetarens prestation och
marknadskrafter.
För Melleruds kommun är lön ett långsiktigt och strategiskt styrinstrument för att attrahera,
utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Kommunen arbetar för att
minska löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga yrken. Kvinnor och mäns löne- och
anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga osakliga löneskillnader ska förekomma.
Lönekartläggningen och den omvärldsanalys vi gjort i vårt närområde visar att kommunen
behöver fortsätta arbeta med följande för att uppnå målen kopplat till lön;
• Fortsätta arbetet med att få mer jämställda löner mellan manligt dominerade yrkesgrupper
och likvärdiga kvinnodominerade grupper.
• Prioritera yrkesgrupper med svårrekryterad kompetens som ligger lägre lönemässigt än
omvärlden.
• Öka lönespridningskvoten inom yrkesgrupper genom att arbeta med individuell och
differentierad lönesättning.
Vi kommer att använda oss av det löneutrymme som finns för att kunna nå upp till ovan
nämnda målbild.
Beslutsunderlag
• Förslag på fördelningen för specifika extrasatsningar.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. ställa sig bakom redovisningen av hantering av löneöversyn 2022.
2. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra löneöversyn 2022 enligt förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen, HR-chefen
Justerandes sign
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Dnr KS 2021/530

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att justera planområdet att endast omfatta de delar som ligger
utanför järnvägsreservatet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § § 220, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att upprätta en ny detaljplan för
Kroppefjäll 2:5 m.fl. Därefter inleddes en dialog med Trafikverket om det järnvägsreservat i
Dals Rostock som ligger inom en del av det förslagna planområdet.
Plan- och byggenhetens fråga till Trafikverket var på vilket sätt den förslagna planläggningen
kan tänkas påverka möjligheterna att nyttja järnvägsreservatet vid en eventuell omläggning av
järnvägen. Kommunen beslutade att behålla reservatet i den nya översiktsplanen som antog
2021.
I Trafikverkets svar bedömning er de att en planläggning med byggnation över och i anslutning
till en eventuell bergstunnel mer eller mindre omöjliggör ett sådant projekt. För att veta en
tunnels placering behöver den projekteras för att finna var sådana skyddszoner skulle vara i
förhållande till en detaljplan och där är vi inte i dagsläget.
Plan- och byggenheten anser att Trafikverkets initiala bedömning ska hörsammas. Detta för
att inte förhindra eller försvåra en omdragning av järnvägenen vid Dals Rostock. Plan- och
byggenheten föreslår därför att kommunstyrelsens justera planområdet genom att minska ned
det så att planområdet placeras utanför järnvägsreservatet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 220.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Kartbilaga 1
Kartbilaga 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att justera planområdet
att endast omfatta de delar som ligger utanför järnvägsreservatet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/329

Svar på remiss - Samråd angående ny Detaljplan för del av Vången
1:80 m.fl.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara på Bengtsfors kommuns
granskningsremiss enligt bifogat remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny detaljplan för del av
Vången 1:80 m.fl. i Bengtsfors kommun.
Planområdet är beläget på Ödskölts moar nordväst om Bäckefors, vid korsningen 172/166 mot
Dals-Ed. I väster avgränsas planområdet av väg 172, i söder av järnvägen och i öster av
Kallebäcken. Planområdets areal uppgår till cirka 27 hektar.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet
samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten från timmer
och lagrad aska och flis.
Syftet med omlastningsterminalen är att flytta över virkestransporter från väg till järnväg på
Norgebanan. På så vis är Melleruds kommun berörd av den planerade planläggningen.
Norgebanan och Vänerbanan delar sig i Melleruds kommun, söder om Erikstad. Norgebanan
fortsätter nordöst genom Melleruds kommun genom Dals Rostock och Dalskog. Antal avgångar
med tåg från terminal uppskattas inledningsvis till en (1) avgång per vecka, med ambitionen att
öka antalet avgångar på sikt i takt med användningen av terminalen.
De positiva följdeffekterna av en omlastningsterminal i Bäckefors bedömer Plan- och
byggenheten är att järnvägen nyttjas mer och därmed blir mer relevant i ett regionalt
perspektiv. Det ökar behovet av att rusta upp järnvägen samt att se över dess dragning genom
Melleruds kommunen, främst vid Dalskog och Dals Rostock.
Det förslagna planområdet möjliggör en utökning av omlastningsterminalen för annan typ av
gods som kan gynna företag i Melleruds kommun som vill flytta transport från väg till järnväg,
Det kräver dock en ny planläggning för det.
Melleruds kommun påtalade att markanvändningen i planförslaget, som är specificerat till
”Virkesterminal”, begränsar vilken typ av gods som omlastningsterminalen kan nyttjas till och
att det ur ett Dalslandsperspektiv skulle varit bra om planförslaget hade medgett en bredare
användning av området gällande vilket gods terminalen får hantera. I samrådsredogörelsen från
samrådet kommenterar Bengtsfors kommun förslag enligt följande:

” Synpunkten har noterats. En bredare användning av planområdet är inte aktuellt,
planförslaget utreder endast en specifik verksamhet. Om en bredare användning blir aktuell i
framtiden behöver andra utredningar göras och en ny detaljplan behöver prövas.”
Negativa effekter av ett ökat nyttjande av Norgebanan med godstransporter bedömer Plan- och
byggenheten är den olägenhet i form av ljud och vibrationer som kan påverka boende i Dalskog
och Dals Rostock. Plan- och byggenheten anser att den frågan får följas och utvärderas i takt
med att antal avgångar från omlastningsterminalen ökar.
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Plan- och byggenheten bedömer sammantaget anläggandet av en omlastningsterminal som en
mycket positiv satsning för Dalsland. Vidare görs bedömningen att ett ökat nyttjande av
Norgebanan gynnar Melleruds kommunen, både direkt och indirekt. Direkt genom att
anläggandet av en omlastningsterminal kan öppna upp möjligheterna för företag i Melleruds
kommun att expandera och indirekt genom att relevansen och vikten av att bibehålla och
utveckla Norgebanan ökar. Den eventuella olägenhet som kan orsakas av ett ökat nyttjande av
Norgebanan bedömer Plan- och byggenheten är en fråga som kommunen behöver ha uppsikt
över, men som inte påverkar den sammantagna bedömningen.
Beslutsunderlag
• Granskningshandlingar – Ny detaljplan för del av Vången 1:80 m.fl.
• Förslag till yttrande
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara
på Bengtsfors kommuns granskningsremiss enligt bifogat remissyttrande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
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Dnr KS 2022/59

Projekt Åsebro skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Åsebro Skola projektering
av permanent tillbyggnad av skola och redovisa när projektet färdigställts.
2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna börja planera och projektera en permanent tillbyggnad av Åsebro skola vill
samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om medel på 500 000kr. Dessa ska användas för att
upphandla en konsultgrupp som ska utreda möjligheten samt utforma ett förfrågningsunderlag
för upphandling av en totalentreprenad.
Samhällsbyggnad återkommer efter projekterings och upphandlingsfasen med en
redovisning för kostnadsbilden av utbyggnad av Åsebro skola och begäran om
investeringsmedel för 2022. Resterande utgifter för 2023 beaktas i 2023 år investeringsplan.
Om beslut tas för att genomföra projektet kommer en investeringskostnad på ca 2 miljoner att
belasta 2022 investeringsbudget. Detaljerade kalkyler tas fram under projekteringsfasen.
Beslutsunderlag
• Underlag från verksamheten Åsebro skola/förskola
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Åsebro Skola projektering
av permanent tillbyggnad av skola och redovisa när projektet färdigställts.
2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 43

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor:
• Möten med Orvelins och Thyréns om exploateringsarbeten i Sunnanå Hamn.
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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§ 44

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Digital träff med Scandia i Washington County, Minnesota, USA, den 22 februari 2022.
En engelsk presentation med bilder om Melleruds kommun har tagits fram. Diskussion förs
om ytterligare material, vilka beröringspunkter som finns, informella kontakter, gemensamt
Facebook/Instagram-konton där medborgarna i respektive kommun kan komma med
synpunkter/förslag.
• Sveriges Kommuners och Regioners digitala konferens - Risker och konsekvenser av hot och
hat – skillnad mellan kvinnor och män i politiken den 17 februari 2022, kl. 10.00.
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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§ 45

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Samverkan skola – näringsliv.
• Etableringar.
• På gång inom Tillväxtenheten.
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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§ 46

Digitalt företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför ett digitalt företagsbesök med Brorssons Motorsport
i Dals Rostock för att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.
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Dnr KS 2022/62

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 och investeringsplan
för 2024–2027
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Processen för investeringar är beslutat i dokumentet Riktlinjer för investeringar i Melleruds
kommun antaget av kommunfullmäktige den 26 januari 2022, § 7. Beslutsprocessen för
investeringar ska inordnas i kommunens årliga budgetprocess.

Varje nämnd ska årligen utarbeta en investeringsplan, som utgör underlag till prioritering av
kommunens investeringsbudget. Nämnderna ska överlämna investeringsbehov för 5 år framåt
till samhällsbyggnadsförvaltningen för ekonomisk och teknisk beredning senast 31/12.
Samhällsbyggandsförvaltningen gör därefter kalkyler för lokal- och anläggningsprojekt.
Under februari månad återredovisar samhällsbyggnadsförvaltningen utgiftskalkyler för lokaloch anläggningsprojekt till respektive nämnder tillsammans med driftkonsekvenser.
Nämnderna tar slutlig ställning till investeringsprojekt efter återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnderna ska beakta eventuella driftkonsekvenser av investeringarna i sina
driftbudgetar.
Styrande för investeringsutrymmet för den skattefinansierade delen är kommunfullmäktiges
mål. I kommunfullmäktiges dokument Riktlinjer för investeringar i Melleruds kommun framgår
prioriteringsgrunder för investeringsprojekt, vilket ligger till grund för när investeringsäskanden
överstiger investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för affärsverksamheterna begränsas av
fastställd taxa
På arbetsutskottets möte ska kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till investeringar 2023–2027 beredas och diskuteras.
Kommunens investeringsplan 2023-2027 presenteras på arbetsutskottet den 19 april 2022 i
samband med att tjänstemännen presenterar förslag till driftbudget. Driftkonsekvenser av
investeringarna ska rymmas i nämndernas driftramar.
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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