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§ 40 Dnr KS 2018/24.265 
 
Remissvar angående förslag till bildande av naturreservatet 
Eds barrskog och våtmarker i Melleruds kommun  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig positivt till bildande  
av naturreservatet Eds barrskog och våtmarker enligt föreliggande förslag då det 
kan anses att reservatet är i överensstämmelse med Melleruds översiktsplan och 
naturvårdsprogram och under förutsättning att Länsstyrelsen kommer överens  
med samtliga markägare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Länsstyrelsen har överlämnat ett förslag till bildande av naturreservat Eds  
barrskog och våtmarker i Melleruds kommun som remiss till Melleruds kommun  
för myndighetssamråd samt till Dalslands miljö- och energinämnd för eventuellt 
yttrande. Yttranden ska vara länsstyrelsen till handa senast 14 februari 2018. 

I förslag till beslut skriver länsstyrelsen: ”På den aktuella fastigheten finns en del 
våtmark som ingår i det större våtmarkskomplexet Smörekullemossarna och 
Barlindemaden men merparten är skog. En del av skogen har mycket höga 
naturvärden. Mycket höga naturvärdena finns i en sumpskog på översilningsmark 
med stort inslag av al, björk och enstaka tallar och mycket rikligt med död ved och 
i en i äldre, varierad barrblandskog med relativt rikt inslag av gammal asp och 
måttligt-rikligt inslag av död ved, bland annat en del asplågor. Det finns också höga 
naturvärden i form av gles hällmarkskog med äldre tall och i form av talldominerad 
barrblandskog med inslag av äldre gran och asp. Ytterligare sumpskogar och 
hällmarkstallskogar med vissa naturvärden finns också. Flera signalarter som 
indikerar höga naturvärden är funna i området.  

Områdets naturvärden skulle försvinna om skogsbruk bedrevs. Naturvärdena i 
området är följaktligen oförenliga med konventionella skogsbruksmetoder och 
annan exploatering. Genom naturreservatsbildning undanröjs de hot mot 
naturvärdena som konventionella skogsbruksmetoder och annan exploatering 
utgör. Längs naturreservatets norra gräns löper Karl XII:s väg som är en av de 
mest populära vandringslederna i Dalsland.” 

Den aktuella platsen på Kroppefjäll ingår i området för landsbygdsområden i 
Melleruds kommuns befintliga översiktsplan. Området beskrivs i översiktsplanen 
som ”ett i stora stycken orört naturområde, med skog och sjöar. I stort sett hela 
området omfattas av riksintresse för naturvård, och flera delområden har olika 
typer av naturskydd... I enlighet med Naturvårdsplanens åtgärdsdel ska mycket 
stor restriktivitet tillämpas i området och de opåverkade områdena på Kroppefjäll i 
huvudsak lämnas orörda.”  

I naturvårdsprogrammet för Melleruds kommun beskrivs området där 
Smörkullemossarna ingår som särskilt skyddsvärt med höga botaniska värden och 
klassas enligt Länsstyrelsens skala i klass 1, vilket är det högsta naturvärdet. I 
naturvårdsprogrammets åtgärdsplan är samråd med länsstyrelsen om behovet av 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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långsiktigt skydd för de värdefulla våtmarksområdena på Kroppefjäll en av 
åtgärderna som kommunen tar upp. 

Området bedöms ha en mängd skogsbiologiskt viktiga strukturer så som äldre träd 
och död ved då, sedan lång tid tillbaka, ytterst få skogsbruksåtgärder vidtagits. 
Detta har resulterat i en mosaikartad skog med mycket stora delar som idag utgör 
värdekärnor och andra delar som är på väg att bli värdekärnor.  

Det har inte förekommit någon verksamhet i området som kan ha gett 
markföroreningar. 
 
Beslutsunderlag 

• Remisshandlingar från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
• Dalslands miljö- och energikontors förslag till remissvar. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer 
sig positivt till bildande av naturreservatet Eds barrskog och våtmarker enligt 
föreliggande förslag då det kan anses att reservatet är i överensstämmelse med 
Melleruds översiktsplan och naturvårdsprogram och under förutsättning att 
Länsstyrelsen kommer överens med samtliga markägare. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 41 Dnr KS 2018/49.042 
 
Bokslut för kommunstyrelsen 2017 – kommunstyrelse-
förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2017 för respektive ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2017. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 42 Dnr KS 2018/35.054 
 
Projekt Kassasystem Rådahallen, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för Rådahallen i uppdrag att starta 
projektet Kassasystem Rådahallen och lämna en slutredovisning när projektet är 
slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Rådahallens befintliga kassasystem är gammalt och behöver uppdateras. Enheten 
kommer också att skaffa nya kortläsare som ska ersätta en del nycklar. 

Målet med det nya kassasystemer är att det ska gå snabbare i kassan och göra det 
lättare att ta fram olika statistik. Det ska vara lättare att tillverka bad/gymkort 
m.m. vidare ska Rådahallen kunna ta bort gamla kunder som slutat vilket inte går 
med nuvarande system. Enligt den nya datalagen får man inte ha kvar kunder med 
personuppgifter. Rådahallen har även problem att personer går in och utnyttjar 
hallarna utan att betala på sena kvällar och helger. Det kommer att åtgärdas med 
kortläsare på fler ställen så de inte kan komma in. 

Projektet finansieras genom en utökning med 23 500 kronor i driftbudgeten för 
2019 för att täcka ökade kapitalkostnader. 

Projektet beräknas pågå från den 16 januari till den 30 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
Rådahallen i uppdrag att starta projektet Kassasystem Rådahallen och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen Rådahallen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Dnr KS 2018/34.054 
 
Projekt Köp av bottensug, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för Rådahallen i uppdrag att starta 
projektet Köp av bottensug och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Efter att Rådahallens nuvarande bottensug varit i drift sedan 2005 och kostnaderna 
för service ökar finns behov av att köpa in en köpa ny. 

Det måste finnas en bottensug som suger upp all smuts i bassängvattnet och som 
gör att vattenkvalitén blir bättre. 

Projektet finansieras genom en utökning av driftbudgeten för 2019 för att täcka 
ökade kapitalkostnader. 

Projektet beräknas pågå från den 17 januari till den 28 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge enhetschefen för 
Rådahallen i uppdrag att starta projektet Köp av bottensug och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Enhetschefen Rådahallen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 44  Dnr 2018/46.003  
   
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg, förändring av 
stadgar 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att fastställa stadgar för  
stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

En permutation av Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnvägs stadgar begärdes av 
styrelsen under år 2014. Bakgrunden var bl.a. att styrelsen ville bilda bolag som 
ansvarade för tågverksamheten, Stiftelsen skulle vara infrastrukturägare och 
ansvara för dressinverksamheten. 

Bengtsfors kommun anlitade en konsult från Kommunakuten AB som var 
professionell på lagstiftningen kring stiftelser. Konsulten fick i uppdrag att begära 
permutation enligt underlag som styrelsen tagit fram. Konsulten fick senare 
delegation från styrelsen på att göra förändringar i stiftelsens stadgar enligt 
Kammarkollegiet förslag. 

De förändringar som Kammarkollegiet den 10 mars 2017 godkänt i de gamla 
stadgarna gäller i § 6 och § 9 samt upphävande av § 25 och § 33. 

Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg begäran om förändring/permutation ska 
efter Kammarkollegiets godkännande även fastställas av respektive huvudmän - 
Bengtsfors och Melleruds kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

• Missiv från stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg. 
• Förslag till förändrade stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg. 
• Kammarkollegiets beslut 2017-03-10. 
• Stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg - 1986-08-07. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att 
fastställa stadgar för stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg enligt föreliggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 45  Dnr 2018/47.287  
   
Motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket  
på Dal, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och 
lämna förslag till svar. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 19 juni 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jensen (KD) föreslår i en motion den 22 januari 2018 att 
kommunfullmäktige beslutar att 

1. frågan utreds om möjligheten att öka antalet sittplatser i Sparbanksalongen  
på Kulturbruket på Dal. 

2. en kostnadsberäkning ingår i utredningen. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag 
att utreda motionen och lämnar förslag till svar. En delredovisning av uppdraget 
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19 juni 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Kommunchefen 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Dnr KS 2018/27.332 
 
Projekt Lekparken Pirater i Håverud, utredningsuppdrag 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet och ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt  
förslag på Lekparken Pirater i Håverud med en investeringskostnad på 600 tkr.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 februari 2018. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det saknas aktiviteter för barn, såväl boende i Håverud och kringområdet, som för 
de många besökande barnfamiljerna under turistsäsong. Detta uppmärksammades 
av ägarna till The Visitor som driver restaurang och boende intill akvedukten. En av 
dem, Lars Ihrén, gick bort innan de hann sätta sina planer i verket, och Lars syster 
Maria Ihrén startade en minnesfond, som ska utgöra grunden i en lekplats med 
grillmöjligheter för hela familjen. På lekplatsen ska finnas ett stort fint lekskepp, 
gungor, sandlåda, grävmaskin och grillplats med bänkar. Bra tillgänglighet för alla 
genom konstgräs på marken.  

Sedan 2016 har olika insatser gjort för att föra projektet framåt, och 2018 är det 
perfekta året att bygga och inviga lekplatsen. Dalslands kanal och akveduktens 
150-årsjubileum, kommer uppmärksammas och firas, och en lekplatsinvigning 
skulle bli kronan på verket. Dessutom skulle Dalslands största besöksmål,  
cirka 250 000 besökare per år, få ytterligare en attraktion som lockar fler.  
I kombination med tomtemuseet som öppnar våren 2018 på Dalsland center, blir 
platsen ett fortsatt självklart utflyktsmål för såväl dalslänningar som turister. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet Lekparken Pirater i 
Håverud och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. finansiering av projektet sker genom en utökning av investeringsbudget 2018 
med maximalt 1,6 Mnkr. 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. återremittera ärendet och ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt  
förslag på Lekparken Pirater i Håverud med en investeringskostnad på 600 tkr.  

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den  
20 februari 2018. 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschef förråd/renhållning 
Turistinformatören 
Projektledaren  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Dnr KS 2018/49.042 
 
Bokslut för kommunstyrelsen 2017 – samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samtliga chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar en redovisning  
av bokslut för 2017 för respektive ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2017. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 48 Dnr KS 2017/255.052 
 
Slutredovisning av projekt Beläggningsarbeten Rådaskolan 
och Dahlstiernska gymnasiet 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Beläggningsarbeten 
Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
fram kostnader för att asfaltera om skolgården vid Rådaskolan och Dahlstiernska 
gymnasiet. Kostnaden för att rusta upp befintliga asfaltytor i samband med att 
anläggning av diverse aktivitetsutrustning beräknades till 1,1 Mnkr. 

Elevrådet på högstadiet tog i samråd med samhällbyggnadsförvaltiningen fram 
förslag på aktiviteter så som konstgräsplan, skateboard ramper av olika typer m.m. 
Asfaltytorna som fanns inom området idag var kraftigt undermåliga och var en 
säkerhetsrisk då både stenar och gamla fundament stack upp i ytan, vissa partier 
saknade även asfalt och eller var mycket ojämna. Vattenpölar skapades vid regn 
eller snösmältning så att ytor inte blev speciellt trevliga att vistas på.  

Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2017, § 84, att  

1. bevilja 1,1 Mnkr i investeringsmedel för att genomföra beläggningsarbeten enligt 
föreliggande förslag.  

2. finansiering sker genom en omfördelning i investeringsbudget för 2017. 

3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 

Projekt asfaltering av skolområdet vid Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet har 
genomförts med egen personal samt avropade entreprenörer som kommunen har 
gällande avtal med.  

Projektet har ett överskott på 66 tkr gentemot budgeterade investeringsmedel. 
Anledningen är att markförhållande var bättre än vad vi förutsett och att 
arbetsinsats således har blivit mindre. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2017-05-10, § 84. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av 
projekt Beläggningsarbeten Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet och avslutar 
ärendet. 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Dnr KS 2017/356.373   
 
Slutredovisning av projekt Konvertering för fjärrvärme 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Konvertering för  
fjärrvärme och avslutar ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Markusgården och Fagerlidsskolan har anslutits till fjärrvärmenätet och det har 
monterats 160 nya vattenburna element i fastigheterna, inomhusklimatet har blivit 
betydligt bättre i samband med detta. 

Ymer förskola, Fagerlidshemmet och Magasinsgatans gruppboende har också 
anslutits till fjärrvärmenätet och där har det krävts mindre justeringar vid 
inkopplingen. 

Projektet har löpt på mycket bra och blivit slutför enligt planen. Konverteringen  
har genomförts av lokala företaget Rörtjänst som vann upphandlingen. 

Projektet pågick från den 1 juni till den 30 september 2017. 

Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 282. att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att starta projektet Konvertering för fjärrvärme och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 282. 
• Slutredovisning. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt 
Konvertering för fjärrvärme och avslutar ärendet. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 50 Dnr KS 2018/54.311 
 
Projekt Nybyggnation av lokalgata vid Kv. Spjutet inklusive 
byte av befintlig trumma över Holmsgatan, startbesked 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta projektet Nybyggnation av 
lokalgata vid Kv. Spjutet inklusive byte av befintlig trumma över Holmsgatan  
och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. finansiering sker genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 

I den nya detaljplanen för kvarteret Spjutet återfinns en ännu obyggd lokalgata för 
området. Den nya gatan ska ansluta från Holmsgatan och har till uppgift att till-
godose de tomter som finns inom planen med tillfartsväg. Kommunen har ett 
ansvar att denna väg byggs och beläggs med asfalt. Vägtrumman som ansluter till 
planområdet och ligger under Holmsgatan är i dagsläget underdimensionerad och 
behöver också bytas ut samtidigt. 
 
Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att  

1. ge enhetschefen för gata/park i uppdrag att starta projektet Nybyggnation av 
lokalgata vid Kv. Spjutet inklusive byte av befintlig trumma över Holmsgatan och 
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

2. finansiering sker genom omdisponering inom befintlig investeringsbudget 2018. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschefen 
Enhetschefen gata/park 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 51 Dnr KS 2017/625.216 
 
Framtida användning av område längs norra infarten (E45)  
till Mellerud, redovisning av uppdrag 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta gestaltningsprogram för området längs norra 
infarten (E45) till Mellerud enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått flera förfrågningar från intressenter som önskar köpa tomtmark 
längs östra sidan av E45 i Mellerud. 

Näringslivsansvarig, samhällsbyggnadschefen och GIS-ingenjören lämnar en aktuell 
information. 

Arbetsutskottet beslutade den 7 november 2017, § 424, att ge samhällsbyggnads-
chefen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsansvarig och GIS- och 
kartingenjören, ta fram en idéskiss på en framtida gestaltning av området  
längs östra sidan av E45 i norra delen av Mellerud.  

Arbetsutskottet beslutade den 19 december 2017, § 504, att ge arbetsgruppen i 
uppdrag att, tillsammans med planarkitekten, ta fram ett gestaltningsprogram för 
området längs norra infarten (E45) till Mellerud. Redovisningen av uppdraget ske 
vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2018.  
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2017-11-07, § 424. 
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 504. 
• Förslag till gestaltningsprogram. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att anta gestaltningsprogram 
för området längs norra infarten (E45) till Mellerud enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 52    
 
Tekniska frågor  
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: 

• Försäljning av mark längs östra E45  
Näringslivsansvarig informerar om att en intressent har hört av sig och  
vill köpa mark längs östra delen av E45 för byggande av lokaler för möbelaffär 
och för bilförsäljning. 

• Elljusspåret i Dals Rostock 
Samhällsbyggnadschefen informerar om kontakter/diskussioner med berörda 
markägare om arrendeavtal m.m.  

• Köp av mark 
Samhällsbyggnadschefen redogör för kontakter/diskussioner med fastighets-
ägare om försäljning av mark (Källstorp) till kommunen. 

Samhällsbyggnadschefen redogör för erbjudande från fastighetsägare om 
försäljning av mark (Vita Sannar) till kommunen. 

• Workshop om belysning 
Samhällsbyggnadschefen informerar om planer på workshop om belysning. 

• Försäljning av kommunal mark 
Samhällsbyggnadschefen informerar om försäljning av mark i Dals Rostock 
för att utvidga befintlig tomt till fastighet. 

• Skålleruds skjutbana 
Samhällsbyggnadschefen informerar om planer på att flytta skjutbanan 
i Skållerud till ny lämplig plats. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 53 Dnr KS 2017/741.002 
 
Delegering till byggnadsnämnden att anta detaljplaner 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 
att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Den 1 januari 2015 trädde nya bestämmelser i kraft gällande förfarandet att ta 
fram och anta detaljplaner. Plan- och byggenheten har tagit fram förslag på hur 
bestämmelserna kan tillämpas i kommunens detaljplanearbete för att påskynda 
planprocessen.  

Med stöd av Plan- och bygglagen kan kommunfullmäktige delegera beslutande-
rätten till byggnadsnämnden att anta detaljplaner som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Syftet med delegeringen är att 
effektivisera planprocessen och därmed minska tiden det tar att ta fram en 
detaljplan.  

Byggnadsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 256, att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan under förutsättning 
att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Arbetsutskottet beslutade den 9 januari 2018, § 12, att återremittera ärendet  
och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett nytt underlag med anledning av 
den nya kommunallagens skrivning om kommunstyrelsens förstärkta ansvar/roll i 
förhållande till övriga verksamheter och den kommande nya förvaltningslagen. 
Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 6 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag  

• Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 256.  
• Utdrag ur Plan- och bygglagen (2010:900)  
• Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, § 12. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § 
Plan- och bygglagen (2010:900) delegera till byggnadsnämnden att anta detaljplan 
under förutsättning att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 5 kap. 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900) delegera till kommunstyrelsen att anta detaljplan under 
förutsättning att: 

1. detaljplanen är förenligt med översiktsplan eller fördjupningar eller av 
kommunstyrelsen antagna program,  

2. stat och kommun inte har motstridiga intressen och att länsstyrelsen inte har 
framfört erinringar som medfört prövning enligt 11 kap. 10-12 §§ Plan- och 
bygglagen,  

3. detaljplanen inte medför betydande ekonomiska åtaganden för kommunen eller  

4. detaljplanen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
Tommy W Johanssons förslag. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 54 Dnr KS 2018/45.804 
 
2018 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens 
kommunala anslag enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det 
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands 
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra 
Götaland. Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för 
studieförbunden att det kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som 
möjligt harmonierar med det statliga.  

2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
berör inte volymen på det kommunala bidraget utan endast fördelningen av 
totalbeloppet. 

Beslutsunderlag 

• 2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
• Utbetalning enligt 2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-24. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning 
av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Tommy W Johansson Eva Pärsson 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06 22
  
 
 
 
 
 

§ 55  Dnr 2018/59.014 
 
Deltagande i pilot – Bredbands-boost 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun deltar i piloten Bredbands-boost  
i syfte att stärka kommunens strategiarbete runt bredbandsutbyggnaden. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Då kommunen behöver revidera sin bredbandsstrategi kommer ett deltagande  
som pilotkommun i ”Bredbands-boost”, ge både praktiska och ekonomiska fördelar  
i förhållande till om kommunen gör detta i egen regi.  
 
Beslutsunderlag 

• Presentation ”Bredbands-boost”. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun deltar  
i piloten Bredbands-boost i syfte att stärka kommunens strategiarbete runt 
bredbandsutbyggnaden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

IT-chefen 
Kommunchefen  
  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56    
 
Näringslivs- och marknadsföringsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och marknadsföringsansvarig redogör för aktuella frågor: 
• Företagsbesök 

Löpande företagsbesök i kommunen - 41 utförda. 

• Företagarorganisationer 
Industrigruppen: Nödvattenplan 8/2. Studiebesök ÅK 5 och 6 ifrån  
Nordalsskolan i mars. 
Köpmannaföreningen: Driver projekt med skyltning. 
Näringslivsrådet: Fokus på arbetsmarknadsfrågor. Kommer ha riktat möte i 
februari 2018. 
MellerudsNavet: Föreläsning med Christer Olsson 28/2. Årsmöte bokat till 14/3. 

• Andra organisationer 
Fyrbodal kommunalförbund. 
Position Väst: Node Pole samarbetet. 
Västra Götalandsregionen vill anordna Unga landsbygdsdagen i Mellerud. 

• Övriga projekt 
Flera bidragsförfrågningar 
- Förbättrad skyltning mot centrum samt uppdatering av 6 infoskyltar.  
- Koordinering av exploatering av mark samt etableringsärenden. 
- Kanalyran 2018. 
- Ny översiktsplan. 
- Ny näringslivsstrategi. 
- Inventering av kompetensutvecklingsbehov av eDIT. 
- Genomgång av Företagsklimat 29/5 – Enkätresultat + utveckling sedan 2014. 

- Etableringsärenden 
Håfab inkluderad som en site i Node Poles internationella databas. 
Förfrågningar på Östra E45:an norr om skolans parkering. 

• Marknadsföring 
Uppdrag om profilprogram.  

 Emigrantmässa i Holland 10-11 februari. 
Påbörjat planering för bomässa i Vänersborg i 27-29 april. 
Enkät till permanenta båtplatsgäster i Sunnanå Hamn utförd – 151 svar av 317. 
utskick (ca 48%). Projektet fortskrider. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 57    
 
Företagsbesök  
 
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Bergs Säteri HB i Melleruds kommun för  
att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 


