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Dnr KS 2021/563

Krisledningsnämndens reglemente, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.
2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära
händelser överförs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under
avsnittet planering.
3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017, § 78.
Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i kommunen finnas en krisledningsnämnd för
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.
Enligt kommunallagen så väl som Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun
(KF 8 december 2019, § 175) ska kommunfullmäktige fastställa reglemente för
krisledningsnämnden. Under höjd beredskap utgörs kommunens ledningsfunktion av
kommunstyrelsen.
Av reglementet framgår att Dalslandskommunerna ska eftersträva liknande utformning av sin
planering. Förslaget har därför tagits fram i samarbete inom säkerhetssamordnarnätverket i
Dalsland.
Beslutsunderlag
• Reglemente för krisledningsnämnden i Mellerud, kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017,
§ 78.
• Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun, kommunfullmäktiges beslut
8 december 2019, § 175.
• Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds kommun,
kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2017, § 78. (https://mellerud.se/media/435712/plan-forextraordinara-handelser_kf-2017-06-21_78_webb.pdf)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa upprättat förslag till Reglemente för krisledningsnämnden.
2. nuvarande lydelse med inriktning för kommunens krishantering i plan för extraordinära
händelser överförs till styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, under
avsnittet planering.
3. upphäva Plan för hantering av extraordinära händelser och samhällsstörningar för Melleruds
kommun, kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017, § 78.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Justerandes sign
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Dnr KS 2021/428

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag till byte av
luftvärmepump i Järns bygdegård
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beviljar 18 525 kronor i kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till Järns
bygdegårdsförening för byte av luftvärmepump i Järns bygdegård.
Sammanfattning av ärendet
Järn bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng från
Melleruds kommun för att utföra en byte av luftvärmepump i Järns bygdegård.
Den totala kostnaden motsvarar 21 400 kronor inklusive moms. Materialkostnaden motsvarar
18 525 kronor inklusive moms och specificeras i en kompletterande handling till ansökan.
Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader som föreningen får stå
för själva.
När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen skyldig att
lämna följande redovisning till kommunen:
• Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett.
• En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slututbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte
detta efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela
beloppet.
• Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om
användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett
återkrav på bidraget (Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 113).
Beslutsunderlag
Ansökan om kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng – från Järn Bygdegårdsförening.
Kompletterande handlingar till ansökan – Offert ”BIC Service”.
Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut.
Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds
kommun, 2021-05-05, § 113.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

•
•
•
•

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beviljar 18 525 kronor i kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng till Järns bygdegårdsförening för byte av luftvärmepump i
Järns bygdegård.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/277

Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för
barns och ungas hälsa
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år)
i Melleruds kommun.
2. i övrigt anse motionen som besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att
• uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla
verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år) minst
i nivå med medelvärdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och
ungas hälsa.
Beslutsunderlag
• Motion
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år)
i Melleruds kommun.
2. i övrigt anse motionen som besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2022-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
• Förslag taxor och avgifter 2022.
• Byggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 183-184.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
byggnadsnämndens verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2022-01-01 föreligger.
Prisbasbeloppet för år 2022 är beslutat till 48 300 kronor. Det är en ökning med 1,47 % jämfört
med 2021 (47 600 kronor). Prisbasbeloppet bestämmer bland annat den maximala avgiften för
vård och omsorg samt förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader).
För 2022 är den högsta avgiften för vård och omsorg 2 170 kronor. Det nationella
förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår till 5 452 och makar/sambo 4 607 kronor per
månad.
Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med samma
procentuella förändring som prisbasbeloppet d.v.s. 1,47 %.
Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För LSS måltidskostnader övergår P.D Lundgrensgatan till att köpa mat från
serviceenheten.
Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (2018:2088)
för 2022 beslutades i nämnden 2021-09-21 § 117.
Beslutsunderlag
• Förslag taxor och avgifter 2022.
• Socialnämndens beslut 2021-09-21, § 117.
• Socialnämndens beslut 2021-10-20, § 144.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
socialnämndens verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/562

Svar på revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per
2021-08-31
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens delårsbokslut.
Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.
Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
över gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de
prognostiserade resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för
verksamheten.
Beslutsunderlag
• Missiv
• Rapporten Granskning av delårsrapport 2021-08-31 med revisorernas utlåtande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/588

Förskolemodul vid Åsebro skola, äskande om medel
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till kultur- och utbildningschefen för ytterligare utredning enligt förd
diskussion.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 16 november 2021.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har för närvarande hög belastning på barnomsorgskön för förskoleplatser i
centrum och i Åsebro.
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2021 fick
förvaltningschefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter som finns för att öka antalet
barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomfört en kartläggning av nyttjandegraden i
kommunens förskolor och även undersökt möjligheten till fler förskoleplatser i Åsebro.
Förvaltningen presenterade tre olika förslag på alternativ på nämndens möte 20/10 för att klara
efterfrågan av förskoleplatser.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 oktober enligt alternativ 3, att hyra en
förskolemodul som placeras på skolområdet i Åsebro.
Kultur- och utbildningsnämnden äskar därför medel till en engångskostnad på totalt 925 tkr
för uppförande av förskolemodulen. Därutöver tillkommer en hyreskostnad på 20 tkr/månad
baserat på en hyrestid om 36–60 månader.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 92.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till kultur- och utbildningschefen, samhällsbyggnadschefen och
ekonomichefen för ytterligare utredning enligt förd diskussion.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 16 november 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningschefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
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Dnr KS 2021/528

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att
gälla från och med 2022-01-01 föreligger.
Beslutsunderlag
• Förslag taxor och avgifter 2022.
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 93.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/496

Svar på externremissen – Upphörande av underhåll av spår och
växlar vid trafikplats Mellerud, bandel 637
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Trafikverkets externremiss enligt bifogat remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket avser fatta beslut om att underhållet av spår och växlar, i anslutning till den
tidigare omformarstationen vid Mellerud driftplats, ska upphöra. Detta eftersom Trafikverket har
för avsikt att besluta om avveckling av omformarstationen och att spåren med tillhörande växlar
därmed saknar strategisk betydelse för Trafikverkets fortsatta verksamhet.
Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har något att erinra mot att
Trafikverket avser upphöra med underhåll av spår och växlar. Det planerade beslutet ligger
snarare i linje med att Melleruds kommun initialt skulle vara intresserade av att köpa marken
efter spårnedläggning. Kring ett eventuellt köp finns vissa frågor om huruvida spåren först ska
rivas och marken därefter säljas till kommunen, alternativt om marken kan säljas inklusive
spåren till kommunen. Det kan därtill finnas föroreningar i banvallen som kan behöva tas om
hand, eller regleras i samband med försäljning.
Beslutsunderlag
• Externremiss – Upphörande av underhåll av spår och växlar vid trafikplats Mellerud, bandel
637, Melleruds kommun, Västra Götalands län
• Förslag till yttrande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att svara på Trafikverkets
externremiss enligt bifogat remissyttrande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/497

Svar på externremissen – Avveckling av tidigare
järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats, bandel 637
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot avvecklingen.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket avser fatta beslut om att den gamla omformarstationen vid Mellerud driftplats ska
avvecklas. Sedan ett antal år tillbaka har anläggningens funktion ersatts och under år 2020
beslutade Trafikverket formellt att anläggningen skulle frånkopplas som
kraftförsörjningsanläggning. Omformarstationen i Mellerud har därmed inte längre någon
koppling till järnvägens nuvarande funktion.
Trafikverket har ärendet ute på externremiss för att erhålla synpunkter på angivet förslag.
Samrådstiden pågår till och med den 12 november 2021.
Handläggande tjänsteman bedömer att Melleruds kommun inte har något intresse av
omformarstationen som byggnad eller erinran om att Trafikverkets verksamhet på platsen
upphör, varför förslag till beslut är att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot
avvecklingen.
Beslutsunderlag
• Externremiss – Avveckling av tidigare järnvägsanläggningsdel vid Mellerud driftplats,
bandel 637, Melleruds kommun, Västra Götalands län.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att
erinra mot avvecklingen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/327

Svar på medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort
tillgängligt för allmänheten dagtid
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av
investeringsprojektet Lekplats Dals Rostock och som nu är genomfört och slutredovisat.
Sammanfattning av ärendet
Paula Jacobsson, Dals Rostock, föreslår i ett medborgarförslag den 3 juni 2017 att kommunen
iordningställer en lekplats för yngre barn i Dals Rostocks tätort som är tillgänglig för
allmänheten dagtid. Allmänheten har idag endast tillträde till lekplatser vid Karolinerskolan
vardagar efter klockan 18.30 samt helger.
Arbetsutskottet beslutade den 15 augusti 2017, § 296, att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att utreda medborgarförslaget och lämna förslag till svar.
Idag finns bara kommunala lekplatser på skolorna i Dals Rostock. Dessa är endast tillgängliga
för allmänheten på kvällar och helger. För att förbättra boendemiljön på orten för de som är
föräldralediga eller är hemma på vardagar med barn så är tanken att anlägga en lekplats i
närheten av fotbollsplanen. Här finns idag ett område detaljplanerat för lekplats.
Närheten till fotbollsplanen gör att lekplatsen kompletterar på ett bra sätt där väntande
föräldrar och syskon kan få en trevlig aktivitet.
Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, § 132, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
starta investeringsprojekt Lekplats Dals Rostock. Projektet är nu genomfört och slutredovisades
den 16 mars 2021.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Arbetsutskottets beslut 2017-08-15, § 296.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att tacka för
medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av investeringsprojektet Lekplats Dals
Rostock och som nu är genomfört och slutredovisat.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/578

Klacken 24, fastighetsförvärv
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa fastigheten Klacken 24 (4 096 m2 inklusive
förrådsbyggnad 492 m2).
2. finansiering – totalt cirka 3,6 mkr - sker med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i
investeringsbudget 2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun önskar köpa Fastigheten Klacken 24 för att få plats med utbyggnaden av
Klackens panncentral samt få tillgång till förrådsbyggnad som samhällsbyggnadsförvaltningen är
i behov av.
Finansiering av kapitalkostnad och ränta täcks av minskade externa hyreskostnader samt nya
interna hyresintäkter.
Fastighetsköp finansieras med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i investeringsbudgeten
2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken, projnr 8485.
Beslutsunderlag
• Investeringskalkyl samt omfördelning
• Karta
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällbyggnadschefen i uppdrag att köpa fastigheten Klacken 24 (4 096 m2 inklusive
förrådsbyggnad 492 m2).
2. finansiering – totalt cirka 3,6 mkr - sker med avsatta medel för Mark och fastighetsköp i
investeringsbudget 2022 samt omfördelning av medel från Ny Panna Klacken.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/357

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta klimatlöften enligt bilaga.
2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under
2022.
Sammanfattning av ärendet

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra

Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent
från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas konsumtion ska minska
med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat
med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara
möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu bjuds
kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och
som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in alla viktiga klimatfrågor
i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och
följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i kommunerna, delvis andra åtgärder än de
som finns med här.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se
Vid arbetsutskottets sammanträde genomförs en workshop där politiker och tjänstepersoner
tillsammans går igenom bifogad lista för Klimatlöften 2022 och tar fram förslag på vilka som
kommunen vill anta.
Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2021, § 316, att
1. överlämna ärendet till kommunchefens ledningsgrupp med följande direktiv:
a. Begränsat antal löften
b. Mål som berör hela kommunen
c. Kostnadsöverväganden
d. Hur målen kommuniceras
e. Vägledning i s.k. SMARTA mål/löften
f. Avstämning av förslag med respektive nämnds preside
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2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 2 november 2021.
Beslutsunderlag
• Inbjudan från landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande
Johnny Magnusson
• Listan med Kommunernas klimatlöften inför 2022.
• Beskrivning av satsningen.
• Svarsformulär
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 316.
• Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta klimatlöften enligt bilaga.
2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under
2022.
Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärende för ytterligare ekonomisk
redovisning av punkterna 3 och 13.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-02

sida
18

§ 367

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Samhällsbyggnadschefen informerar om kontakter med Trafikverket om åtgärder kring norra
rondellen på E45. Ordföranden kontaktar Trafikverkets regionchef och ordföranden i frågan.
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 2021/104

Presentation av Gretabos förslag till byggnation i kvarteret Ugglan
i Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet tackar för presentationen.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen. Arealen
på tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till cirka 9 500 kvm.
Arbetsutskottet beslutade den 5 oktober 2021, § 328, att ge tillväxtchefen i uppdrag att bjuda
in representanter för Gretabo Nord AB för en presentation av vad företaget kan erbjuda i form
av hyresbostäder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet tackar för presentationen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar ej i beslutet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 216, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Beslutsunderlag
• KF § 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Cirkulär 18:31
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF -KL 18)
• Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
• Vissa förtydliganden till OPF-KL
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 291.
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 216.
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Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 370

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Vikarierande HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Vik. HR-chefen och kommunchefen informerar om kommunens hantering av avstängning
av gravid personal med anledning av riskbedömning under pandemin utifrån
rekommendationer.
• Michael Melby (S) efterfrågar aktuell information om organisation av byggenheten/
tillväxtenheten. Kommunchefen återkommer så snart förslag är klart.
• Kommunchefen informerar om aktuella tillsättningar inom socialförvaltningen.
• Uppvaktningar av anställda med 25 år i tjänst i kommunen och gratifikationer till anställda.
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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§ 371

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor.
• Pågående arbete med Platsvarumärke Mellerud.
• Temadag Brott och otrygghet med näringslivet 8 november 2021.
• Etableringsområde på Sapphult.
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 2021/259

Förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla från
och med 1 januari 2022 under förutsättnming att samtliga medlemmar i Samordningsförbundet
godkänner den.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2021, § 96, att ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.
Styrelsen för Samordningsförbundet Väst ställde sig vid ett extrainsatt styrelsemöte den 7
oktober 2021 enig bakom att Melleruds kommun beviljas medlemskap i förbundet. För att
Melleruds kommun ska kunna ingå i Samordningsförbundet Väst från och med den 1 januari
2022 behöver samtliga medlemmar innan dess ha beslutat om ny förbundsordning för
förbundet senast den 30 november 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 96.
Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Samordningsförbundet Väst bidrag per part 2022
Inbjudan till medlemsdialog-/samråd.
Avsiktsförklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Väst och till Melleruds kommun.
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Väst.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner förbundsordningen för
Samordningsförbundet Väst att gälla från och med 1 januari 2022 under förutsättnming att
samtliga medlemmar i Samordningsförbundet godkänner den.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/552

Visit Dalsland AB - revidering av styrdokument (bolagsordning,
ägardirektiv, konsortialavtal och finanspolicy)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag.
2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag.
3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag.
4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB är helägt av Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Mellerud, Vänersborg och Åmål. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Dalsland
som destination.
Dalsland Turist AB bytte den 1 januari 2021 namn till Visit Dalsland AB.
Dalslands Turist AB/Visit Dalsland AB har den 5 oktober 2021 översänt förslag på nya
styrdokument för Visit Dalsland AB för beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige senaste den
31 december 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Missiv
Protokoll från styrelsemöte 2021-09-21
Förslag till bolagsordning
Förslag till ägardirektiv
Förslag till konsortialavtal
Förslag till finanspolicy
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna bolagsordning enligt föreliggande förslag.
2. godkänna ägardirektiv enligt föreliggande förslag.
3. godkänna konsortialavtal enligt föreliggande förslag.
4. godkänna finanspolicy enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/552

Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa förslag till Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som
år 2021.
2. fastställa förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från
och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2022.
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2021-10-07, § 24, att
rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommuner att fatta beslut om en förlängning
av förbundets nuvarande taxor att gälla intill dess direktionen fattar beslut om taxor för år 2022
och framåt.
Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, § 24.
Förslag Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Förslag Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorier
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
•
•
•
•

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa förslag till Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen att
gälla från och med 1 januari 2022. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som
år 2021.
2. fastställa förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från
och med 1 januari 2021. Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
3. fastställa förslag till Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla från och med 1 januari 2022.
Beslutet innebär att taxan kvarstår på samma nivå som år 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 375

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Eva Pärsson (M) och Michael Melby (S) informerar från träff den 20 oktober 2021 angående
utvärdering av politikerdatorer. Diskussioner förs om utvärdering, behov och kravspecfikation m.m. inför ny mandatperiod.
• Utredning gällande Dalslands miljö- och energiförbund.
• Västtrafik – aktuella kollektivtrafikfrågor.
• Möte med företrädare för Råmeo 2 november 2021.
• Dalslands miljö- och energiförbund – workshop med utgångspunkt i aktuell utredningsförslag
4 november 2021.
• Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande besöker Edsleskog 4 november 2021.
• Årsmöte MellerudsNavet 8 november 2021.
• Svenskt Näringsliv och Polisen informerar Melleruds näringsliv om företagsklimat och
säkerhets-/trygghetsfrågor 8 november 2021.
• Position Västdagen 9 november 2021.
• Näringslivsråd 10 november 2021.
• Utdelning av Dalslandsmedaljen på Kulturbruket 10 november 2021.
• Strategiinternat Svinesundskommittén 11-12 november 2021.
• Föreningen ”Ett Dalsland på Spåret” – möte om kollektivtrafiken i Dalsland 15 november
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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§ 376

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Överläggningar med företag angående utveckling Sunnanåområdet 20 oktober 2021.
• Information från Entropi (samt presidiet i AB Melleruds Bostäder) 21 oktober 2021.
• Tågmöte Nord 27 oktober 2021.
• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 28 oktober 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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