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Dnr KS 2017/309.003

Utveckling av intern kontroll för Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. ge utredaren i uppdrag att ta fram förslag till målgruppsanpassad modell för
arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. Förslaget ska dels beakta
nulägesanalysens resultat, dels remitteras till kommunens nämnder.
3. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att se över kommunens Reglemente för
intern kontroll.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av kommunchefen har utredaren gjort en nulägesinventering av arbetet
med intern kontroll inom Melleruds kommun. Syftet är att utveckla arbetet med
intern kontroll.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger utredaren i uppdrag att ta fram ett förslag
till modell för arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. Samt uppdrar till
kommunchefen att se över kommunens reglemente för intern kontroll. Förslagen
ska senast presenteras vid utskottets möte den 24 oktober 2017.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. godkänna redovisningen.
2. ge utredaren i uppdrag att ta fram förslag till målgruppsanpassad modell för
arbete med intern kontroll i Melleruds kommun. Förslaget ska dels beakta
nulägesanalysens resultat, dels remitteras till kommunens nämnder.
3. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att se över kommunens Reglemente för
intern kontroll.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Utredaren
T.f. kommunchefen
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Dnr KS 2017/34.512

Svar på medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor
vid skolor och markerade övergångsställen vid E45
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att beakta behovet av vägbulor vid
Fagerlidsskolan, enligt detta förslag, i kommande budgetunderlag.
2. anse medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor vid skolor och
markerade övergångsställen vid E45 som besvarat.
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att lämna synpunkterna om
E45 och Viaduktsgatan vid nästa möte med Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Lasse Svensson, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 19 januari 2017 att
kommunen anlägger övergångsställen med vägbulor vid kommunens skolor och
markerade övergångsställen vid E45 i Mellerud för att minska olycksrisken.
När det gäller upphöjda trafikhinder vid Fagerlidsskolan kan sådana anläggas rent
tekniskt. Samtidigt finns frågetecken om påverkan på vattenavrinning och ökat
behov av driftunderhåll. Förslaget är att beakta förslaget till åtgärd i förvaltningens
kommande budgetunderlag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör lämna synpunkterna om Viaduktsgatan och
E45 till Trafikverket.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar med underlag från
samhällsbyggnadsförvaltningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att beakta behovet av vägbulor vid
Fagerlidsskolan, enligt detta förslag, i kommande budgetunderlag.
2. anse medborgarförslag om övergångsställen med vägbulor vid skolor och
markerade övergångsställen vid E45 som besvarat.
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att lämna synpunkterna om
E45 och Viaduktsgatan vid nästa möte med Trafikverket.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 245

Arbetsmarknadspolitiska frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Administrative chefen och socialchefen redovisar aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor:
• Försörjningsstöd
Antal hushåll har minskat men inte kostnaderna. En halv miljon har avsatts för
att utreda och komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till behov av
försörjningsstöd. Efter sommaren kommer en stor grupp att lämna etableringsfasen och det kommer troligen att medföra ett fortsatt högt behov av
försörjningsstöd.
• Arbetsmarknadsenheten
Minskning av påbörjade etableringsärenden. Två rekryteringsdagar planeras att
genomföras under hösten – en för arbetsgivare och en för arbetssökande.
Integrationskoordinator och kommunikatör behöver anställas.
• Extratjänster
Kommunen har ett antal extratjänster i dagsläget. Avtal kommer att tecknas
med Kommunal utifrån SKL:s upplägg så att fler ska kunna anställas i denna
form.
• Mål för arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Administrative chefen informerar om nämndmål, förvaltningsmål och
genomförda aktiviteter m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 246

Aktuella asyl-, flykting- och integrationsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. kommunchefen och administrative chefen informerar om aktuella asyl-,
flykting- och integrationsfrågor:
• Etableringsprojekt på Kroppefjälls asylboende
Administrative chefen redogör för förslag från Kroppefjälls asylboende
och Dalslands folkhögskola på etableringsprojekt för nyanlända. Det finns
inget behov från kommunens sida idag då kommunen redan driver liknande
etableringsprojekt/verksamhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2016.276.253

Presentation av förslag på utveckling av Sundserud i
Åsensbruk
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Anders Kihlberg, Eco Venture Dalsland AB, informerar om företagets
ecoturismprojekt på Sandviksudden i Dals Långed där 22 stugor har byggts.
Kihlberg presenterar ett förslag på hur ett likande projekt i Sundserud
i Åsensbruk skulle kunna utveckla området och kommunens turismnäring.
Beslutsunderlag
• Information om Sandviksudden i Dalsland och förslag om Sundserud.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/288.317, KS 2017/370.317

Begäran om kommunens övertagande av vägbelysning
Dalsjövägen i Köpmannebro och utredning av kommunalt
ansvar för vägbelysning på vissa enskilda vägar
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. avslå Dalsjövägens Samfällighetsförening begäran om att kommunen ska
överta vägbelysning på Dalsjövägen i Köpmannebro.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar
för vägbelysning på vissa enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte
bryter mot kommunallagens likställighetsprincip.
3. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
29 augusti 2017.
Sammanfattning av ärendet
Dalsjövägens Samfällighetsförening har i en skrivelse den 17 maj 2017 begärt att
Melleruds kommun ska ta över vägbelysningen på Dalsjövägen i Köpmannebro.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Dalsjövägens Samfällighetsförening med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. avslå Dalsjövägens Samfällighetsförening begäran om att kommunen ska
överta vägbelysning på Dalsjövägen i Köpmannebro.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar
för vägbelysning på vissa enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte
bryter mot kommunallagens likställighetsprincip.
3. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
29 augusti 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Dalsjövägens Samfällighetsförening
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Gata/park
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Dnr KS 2016/604.056

Slutredovisning av projekt Ny gräsklippare för Rådavallen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Gräsklippare för
Rådavallen och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds IF hade en gräsklippare som var utsliten och krävde mycket
underhållskostnader. Föreningen ville investera i en ny gräsklippare inklusive
snöblad och den gamla klipparen lämnades i byte.
Arbetsutskottet beslutade den 20 december 2016, § 463, att omfördela 200 tkr
ur 2016 års investeringsbudget för inköp av gräsklippare. Investeringen
finansierades via det driftbidrag som utbetalas till Melleruds IF för skötsel av
Rådavallen. Avskrivningstiden bestämdes till fem år.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2016-12-20, § 463.
• Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Gräsklippare för Rådavallen och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2016/191.052

Slutredovisning av projekt Sanering ovidkommande
vatten 2016
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Sanering ovidkommande
vatten 2016 och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun fick ett föreläggande från länsstyrelsen om att utarbeta
en åtgärdsplan för Sunnanå reningsverk med tillhörande ledningsnät för att under
en tioårsperiod minska utsläppen genom att minska andelen ovidkommande vatten
och därmed bredningar från avloppssystemet. För att kunna uppnå detta krävdes
investeringar på 4 Mnkr under 2016.
Projektet har drivits av kommunens VA-enhet och gatuenhet tillsammans. Tjänster
som grävning, transporter och VA-material kommer att avropas av upphandlade
entreprenörer.
Projektet pågick från den 1 april 2016 till den 31 december 2016.
Arbetsutskottet beslutade den 10 maj 2016, § 163, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Sanering av ovidkommande vatten 2016 och lämna
en slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2016-05-10, § 163.
• Slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Sanering ovidkommande vatten 2016 och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2017/310.052

Projekt Sanering ovidkommande vatten 2017,
projektbeskrivning och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Sanering av ovidkommande vatten 2017 och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har ett föreläggande från länsstyrelsen om att utarbeta
en åtgärdsplan för Sunnanå reningsverk med tillhörande ledningsnät för att under
en tioårsperiod minska utsläppen genom att minska andelen ovidkommande vatten
och därmed bredningar från avloppssystemet. Projektet kommer att drivits av
kommunens VA-enhet och gatuenhet tillsammans. Konsulter kommer att anlitas för
projektering och undersökningar. Vid markarbeten kommer underentreprenörer att
hyras in.
Projektet beräknas pågå från den 1 januari till den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Sanering av ovidkommande vatten 2017 och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2017/311.056

Övergripande styr- och övervakningssystem VA, projektbeskrivning och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Övergripande styr- och övervakningssystem VA och lämna en
slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Befintligt övervakningssystem/scadasystem är föråldrat och utvecklas inte vidare
av leverantören. Övervakningssystemet har hållits i liv av Peje’s VA-teknik som har
underhållit det gamla systemet, Pejes Va-teknik kommer avsluta sina åtagande från
och med årsskiftet 2017–2018. Befintligt system pratar ett föråldrat kommunikationsspråk och vi kan inte ansluta nya moderna PLC till systemet dvs. vi kan inte
utvidga eller bygga om våra befintliga PLC. Den elektiska utrustningen till SCADA
systemet är föråldrad och behöver bytas. Undercentraler/PLC som används i
verksamheten är gamla och reservdelar slutas att tillverkas under 2018 och 2019.
Målet med projektet är att byta ut SCADA system och kringutrustning samt byte
av viktiga undercentraler/PLC på våra vattenverk och de stora reningsverken för
att säkerställa driften för dessa. Under 2017 kommer det ske en direkt upphandling
till de två/aktörerna som kan hantera att kommunicera med befintliga undercentralen/PLC. Under 2018 skall nya undercentraler upphandlas för att sedan
implementeras i det nya SCADA systemet
Projektet beräknas pågå från den 1 maj 2017 till den 31 december 2018.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Övergripande styr- och övervakningssystem VA och
lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2017/319.332

Projekt Lekplatser, projektbeskrivning och igångsättningsbeslut
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Lekplatser och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Sammanfattning av ärendet
Det finns behov av förbättringar av lekplatser med avsikten att höja både
säkerhet och attraktionsvärdet av att använda kommunens lekplatser.
Det kommer att ske genom att sätta upp avgränsningar mellan sand/fallskyddsyta
med byggtimmer. Avsikten med detta är att skapa en bättre gräns till omgivande
ytor och lekplatsen kommer således att få en annan karaktär. Underhållet kommer
också att minska då inte gräset växer in i ytan för lekplatsen.
Det finns också en avsikt att byta ut sand mot fallskydd i gummi på någon av
kommunens lekplatser. Denna investering kommer att generera högre säkerhet
samt mindre underhåll. Slitna delar på gungutrustningar kommer att ses över och
bytas. Investeringen ökar säkerheten.
Varje lekplats skall enligt krav innehålla information om bl.a. vem som bär ansvaret
för lekplatsen Med anledning av detta så kommer hänvisningsskyltar tas fram med
minimum av informationen som är kravbelagd. Tanken är att skapa skyltar som är
lite ”roligare” och mer inbjudande än en vanlig skylt.
Projektet kommer att finansieras inom de 300 tkr som finns avsatta för projektet.
Projektet beräknas pågå från den 3 juli till den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kalkyl.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i
uppdrag att starta projektet Lekplatser och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2017/333.042

Taxa för spolning/filmning av VA-ledning ansluten till det
kommunala ledningsnätet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för spolning/filmning av
VA-ledning ansluten till det kommunala ledningsnätet enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen utför tjänster åt fastighetsägare i form spolning/filmning av
VA-ledningar anslutna till det kommunala ledningsnätet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för dessa
tjänster.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till taxa 2017.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för
spolning/filmning av VA-ledning ansluten till det kommunala ledningsnätet enligt
föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/349.805

Ansökan om medel för nybildande av förening - Melleruds
Handbollsklubb
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Melleruds Handbollsklubb 30 tkr i bidrag för att starta upp den
nybildade föreningen och för att underlätta för föreningen att bli berättigad
till framtida föreningsstöd enligt kommunens regler.
2. finansiering sker inom anslaget för föreningsbidrag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds Handbollsklubb har i en ansökan som inkom till kommunen den 13 juni
2017 ansökt om 30 tkr i bidrag för att möjliggöra starten för Melleruds näst största
idrottsförening.
Bakgrunden är ett beslut som togs den 30 maj 2017 att bilda Melleruds och
Dalslands största Handbollsklubb. I och med bildandet av den nya föreningen
gjordes också utträde ur Melleruds IF.
Melleruds Handbollsklubb har idag cirka 120 aktiva medlemmar (varav 100 av
dessa är ungdomar) och kommer under hösten 2017 återigen ha ett damlag som
spelar seriespel efter ett års uppehåll.
Bakom beslutet att bilda en ny förening finns flertalet anledningar. Den största är
viljan att stå på egna ben, att kunna fatta snabbare beslut samt att det har varit
svårt att vara en andra idrott i en klubb som historiskt sett haft huvudfokus på
fotboll.
Beslutsunderlag
• Melleruds Handbollsklubbs ansökan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att
1. bevilja Melleruds Handbollsklubb 30 tkr i bidrag för att starta upp den
nybildade föreningen och för att underlätta för föreningen att bli berättigad
till framtida föreningsstöd enligt kommunens regler.
2. finansiering sker inom anslaget för föreningsbidrag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Melleruds Handbollsklubb
Verksamhetsutvecklaren
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsutvecklaren redogör för aktuella kultur- och fritidsfrågor:
• Dalslandslitteraturens dag
28 författare deltog i arrangemanget. Bl.a. lanserades den nya
boken Natur i Dalsland.
• Musik i Dalsland Center
Trettio konserter är inbokade för sommaren 2017.
• Kanalyran
Slutliga arbetet för arrangemanget pågår. Behov finns av en kommitté för att
sköta framtida arrangemang av Kanalyran och riktlinjer för restaurangernas
utbyggnad.
• Vänerveckan
Få särskilda aktiviteter planerade i Mellerud under höstens Vänervecka.
• Ansvar för fiskefrågor
Det saknas en ansvarig för fiskefrågor i kommunen.
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

16

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-06-20

§ 257

Sammanträdesdatum

sida

17

Dnr KS 2014/379.011

Framtidens Köpmantorg - Ett Torg För Alla
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
I samband med utvecklingen av ett nytt köpcentrum på Västerråda uppstod tankar
kring Köpmantorgets utformning och hur det förblir ett levande torg. För att ta reda
på vad Mellerudsborna själva har för åsikter om torget genomfördes under våren
2015 medborgardialogen Tyck om torget.
Målet med Tyck om torget var att lyssna in medborgarnas tankar kring torget.
I processen ingick också att sammanställa och utvärdera resultatet och slutligen
återkoppla till alla som deltagit med synpunkter och åsikter.
En sammanställd utvärdering samt en utställning fanns på biblioteket i
Mellerud under sommaren 2015. Den 3 juni presenteras resultatet för
kommunstyrelsen och den 17 juni för kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet gav den 25 augusti 2015, § 259, kommunchefen i uppdrag att
ta fram ett förslag på ett framtida Köpmantorg med utgångspunkt från det som
framkommit i medborgardialogen Tyck om Torget.
Vid arbetsutskottet den 13 september 2016 presenterades olika förslag på
utformning av Köpmantorget.
Arbetsutskottet beslutade den 22 november 2016, § 428, att ge kommunchefen
i uppdrag att redovisa framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg för
Köpmannaföreningen. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en
översiktlig kostnadskalkyl för framtaget förslag på ett framtida Köpmantorg.
Arbetsutskottet beslutade den 4 april 2017, 146, att, efter genomfört samråd
med Köpmannaföreningen, ge kommunchefen i uppdrag att utveckla förslag 1 av
Framtidens Köpmantorg och att ställa ut förslag 1 av Framtidens Köpmantorg för
allmänhetens synpunkter.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten.
Projektansvarig lämnar en bakgrund vad som hänt när det gäller genomförd
medborgardialog och förslag till ny utformning den fortsatta medborgardialogen.
Samhällsbyggnadschefen informerar om behov av handikappanpassning av
entréer till affärslokaler i kommunhuset.
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
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Dnr KS 2017/303.212

Översiktsplan för Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande översiktsplan för Melleruds kommun antogs av kommunfullmäktige
2010 och behöver nu ses över för att vara ett aktuellt dokument för kommunen
att arbeta efter.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2017, § 65, att avsätta 500 tkr till
framtagande av ny översiktsplan för Melleruds kommun och till framtagande av
förslag till Framtidens Köpmantorg för utställande för allmänheten.
Arbetsutskottet gav den 7 juni 2017, § 237, ansvariga projektledaren/arkitektkonsulten i uppdrag att starta projekt med framtagande av ny översiktsplan för
Melleruds kommun enligt föreliggande projektbeskrivning.
Projektansvarig och GIS-ingenjören redovisar förslag till hur en medborgardialog
kan genomföras för att få in synpunkter från så många invånare som möjligt.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/331.106

Ekonomiskt tillskott till Stiftelsen Dal-Västra Värmlands
Järnväg (DVVJ)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) ett
ekonomiskt tillskott på 300 tkr under förutsättning att motsvarande beslut fattas
av Bengtsfors kommun.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2017.
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) har den 5 juni 2017 skrivit till
huvudmännen – Bengtsfors och Melleruds kommuner – om att stiftelsen är nu i ett
sådant ekonomiskt läge att kommunstyrelsen ska underrättas enligt stiftelsens
stadgar.
De ekonomiska förutsättningarna har på en kort tid förändrats med bl.a.
extremt höjda avgifter från Transportstyrelsen för trafiktillståndet och
infrastrukturägarskapet. Förlusten från föregående år 2016, påverkar
också det ekonomiska läget.
De externa järnvägsarbeten som tidigare utförts i bl.a. Åmål i form av växling
har helt upphört. Fordonsuthyrningen som också genererade pengar har i stort
sett upphört.
I samtal med kommunalråden och kommuncheferna i Mellerud och Bengtsfors,
har en ekonomisk kalkyl presenterats för året 2017. I kalkylen ingår förlorade
intäkter ökade kostnader och en underfinansierad budget.
Ska stiftelsen följa ändamålet i stadgarna all utveckla järnvägstrafiken på
DVVJ, samt att bedriva sommartrafik och järnvägstjänster, som är viktiga för
turister och de lokala företagen i vårt område, behöver stiftelsen ett ekonomiskt
tillskott.
Stiftelsen har under sin verksamhetstid inte haft någon uppräkning av de årliga
bidragen, snarare minskat på bidraget. Vid något tillfälle har även återbetalning
skett av det årliga bidraget.
Stiftelsen begär nu av stiftarna - Mellerud och Bengtsfors kommuner - om ett
omedelbart ekonomiskt tillskott på 300 tkr från respektive huvudman.
Beloppet motsvarar den ursprungliga grundfonden från Mellerud och
Bengtsfors. Beloppet kan komma att avräknas mot kommande årligt bidrag
150 tkr per huvudman.
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En balans- och resultaträkning upprättas till och med den 31 maj 2017.
Årjängs kommun ingår inte som huvudman enligt beslut från Kammarkollegiet
efter begärd permutation.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ).
• Årsredovisning 2016.
• Utredning (arbetsmaterial).
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Stiftelsen Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
ett ekonomiskt tillskott på 300 tkr under förutsättning att motsvarande beslut
fattas av Bengtsfors kommun.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för 2017.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/301.805

Ansökan om tillgång till det kontorsmaterial som behövs
för Föreningsarkivets i Mellerud (FAMs) verksamhet
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att bifalla Föreningsarkivets i Mellerud (FAMs)
ansökan om tillgång till det kontorsmaterial som behövs för verksamheten
upp till 3 tkr/per år.
Sammanfattning av ärendet
Föreningsarkivet i Mellerud (FAM) bildades i oktober 1995. Kommunstyrelsen
beslutade i maj 1996 att upplåta plats i kommunens arkiv för ett folkrörelse- och
föreningsarkiv och att föreningen med hjälp av kommunens arkivansvarige
skulle ansvara för att arkivhandlingarna ordnas, förtecknas, rensas och vårdas
enligt de normer som gäller för kommunens arkiv.
Arbetsutskottet har därefter i december 1996 beslutat att förening får tillgång till
material (porto, kopiering m.m.) till ett värde av högst 3 tkr per år.
Föreningsarkivet i Mellerud har den 29 maj 2017 ansökt om att föreningen från och
med 2017 får tillgång till det kontorsmaterial som behövs för att föreningen ska
kunna utföra de uppgifter som beslutats av kommunen. Enligt föreningen har
kostnaderna under de senaste åren inte överstigit 3 tkr per år.
Beslutsunderlag
• Föreningsarkivet i Mellerud ansökan med bilagor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att bifalla Föreningsarkivets
i Mellerud (FAMs) ansökan om tillgång till det kontorsmaterial som behövs för
verksamheten upp till 3 tkr/per år.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Föreningsarkivet i Mellerud (FAM)
T.f. kommunchefen
Kommunkontorets vaktmästare
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§ 261

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
T.f. kommunchefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Rekryteringar
De pågående rekryteringarna är ny kommunchef, ny HR-chef, ny kommunarkivarie och ny nämndsekreterare/registrator för byggnadsnämnden.
• Anställning av konsult
En konsult har anställts tre dagar/vecka på personalenheten för att täcka
för HR-chefen under tiden då nyrekryteringen pågår.
• T.f. kommunchef under sommarsemestern
Verksamhetutvecklaren kommer att vara t.f. kommunchef under ordinaries
sommarsemester.
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

sida

22

MELLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-06-20

§ 262

Sammanträdesdatum

sida

23

Dnr KS 2017/374.023

Tillförordnande av HR-chef
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att tillförordna t.f. kommunchef Björn Lindquist som
HR-chef från den 1 juli 2017 och fram till dess att ny HR-chef tillträtt.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att HR-chefen slutar sin tjänst den 30 juni 2017 finns
behov av att tillförordna en HR-chef fram tills dess att ny chef påbörjar sin
anställning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att tillförordna t.f. kommunchef
Björn Lindquist som HR-chef från den 1 juli 2017 och fram till dess att ny HR-chef
tillträtt.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen
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Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Konsumentkemi AB i Mellerud för
att informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.
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Dnr KS 2011/539.214

Ändring av detaljplan för kvarteren Trädgårdsmästaren 1,
Holm 1:65, Mellerud 1:16, 1:24 m.fl.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande detaljplan för Holm 1:65 m.fl. från 1991 behöver revideras med
anledning av den nya detaljplan som tagits fram för Västerråda handels- och
industriområde (Västerråda 2:25 m.fl.) och den planerade exploateringen i
området.
Arbetsutskottet gav den 17 november 2011, § 328, byggnadsnämnden i uppdrag
att ta fram förslag till ny detaljplan för Holm 1:65 m.fl. Kostnaden för
detaljplanearbetet finansieras inom kommunstyrelsens budget.
Byggnadsnämnden har den 28 mars 2012, § 64, beslutat att anlita Contekton
Arkitekter AB som plankonsult för upprättande av detaljplan för aktuellt område.
Intressent har kontaktat kommunen om att få köpa mark för uppförande av
en lagerlokal.
Arbetsutskottet beslutade den 7 juni 2017, § 226, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att genomföra en geoteknisk undersökningar av kvarteren Trädgårdsmästaren och Spjutet i Mellerud.
Samhällsbyggnadschefen och arkitektkonsulten redogör för gällande detaljplan
och diskussion förs om behov av eventuell ändring som krävs för nybyggnation
av lagerlokal.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/371.423

Geoteknisk undersökning av Sapphult 1:3 m.fl
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en geoteknisk
undersökningar av Sapphult 1:3 m.fl.
2. kostnaden för undersökningen bokförs så att värdet på tomtmarken ökar.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att detaljplanen för Västerråda vunnit laga kraft och att ett
köpcenter är på väg att placera sig har intresset för marken norr om området ökat.
Detaljplanen för området norr om Västerråda är från 1991 och tillåter endast
industri. Området ligger vid Melleruds norra infart, direkt vid E45. Läget är
attraktivt för företag som är beroende av transporter, som viss industri, men
även handel på grund av det publika läget.
Kommunutvecklaren och plan- och byggenhetschefen fick i februari 2015 i
uppdrag att ta fram ett förslag till byggnadsnämnden på ändring av detaljplan
för Sapphult 1:3 m.fl. En ändring av detaljplanen för Sapphult 1:3 m.fl. kan ske
genom kombination av ändamål och blanda ändamålet Lager, U, med handel
respektive småindustri.
Då senaste geotekniska undersökningen för området gjordes 1990 finns behov
av att en ny undersökning utförs innan förslag till ändrad detaljplan tas fram.
Samhällsbyggnadschefen redogör för kontakter som tagits och att en undersökning
kan genomföras inom kort.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en geoteknisk
undersökningar av Sapphult 1:3 m.fl.
2. kostnaden för undersökningen bokförs så att värdet på tomtmarken ökar.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
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§ 266

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden
m.m:
• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Ordförande rapporterar från möte den 19 juni 2017 om samordningsförbundens
framtida organisation och samverkan. Beslut togs att de tre förbunden kvarstår,
inget gemensamt kansli ska inrättas men samverkan ska öka.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 267

Tekniska frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor:
• Köp av mark
T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redogör för förhandlingar
med fastighetsägare om köp av mark för byggnation av övergång över E45
vid det planerade köpcentret.
• Upphandling av byggnation av Rådahallens sporthall
Samhällsbyggnadschefen redogör för det anbud som inkommit. Kostnadskalkylen för projektet visar att anslagen budget för byggnationen kommer
att överskridas. Vid arbetsutskottets nästa sammanträde kommer en
utökning av investeringsbudget för 2017 att behandlas.
• Tomtförsäljning på Erlandsrud
Samhällsbyggnadschefen redogör för att en intressent har anmält önskemål
om att köpa hälften av en obebyggd tomt i anslutning till befintlig fastighet
för uppförande av ett s.k. Attefallshus. Samhällsbyggnadschefen får tillstånd
att erbjuda köp av hela tomten till ordinarie kvadratmeterpris plus gällande
VA-avgift.
• Markförsäljning i Sundserud
Samhällsbyggnadschefen redogör för att en intressent har anmält önskemål
om att köpa mark i anslutning till befintlig fastighet. Samhällsbyggnadschefen
får tillstånd att erbjuda köp av tomten för 40 kronor per kvadratmeter.
• Markförsäljning i Dals Rostock
Samhällsbyggnadschefen redogör för att en intressent har anmält önskemål
om att köpa mark i Dals Rostock för uppställning av transportband, krossverk
m.m. Samhällsbyggnadschefen kontrollerar med plan- och byggenheten vad
detaljplanen anger för området och vad liknande mark i området sålts för.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Försäljning av mark – del av fastigheten Sundserud 1:40
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. försälja mark (cirka 260 kvm) i del av fastigheten Sundserud 1:40 till
fastighetsägaren till Sundserud 1:38 för 40 kronor/kvm.
2. köparen står för lagfarts- och avstyckningskostnaderna.
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Sundserud 1:38 har kontaktat kommunen om att få köpa
cirka 260 kvm i del av fastigheten Sundserud 1:40 som ligger i anslutning till
ägarens fastighet. Anledningen är att fastighetsägaren vill äga den mark som han
redan idag sköter om och planerar att eventuellt bygga ett garage och har därför
behov av ytterligare mark.
Beslutsunderlag
• Skrivelse med kartbild.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. försälja mark (cirka 260 kvm) i del av fastigheten Sundserud 1:40 till
fastighetsägaren till Sundserud 1:38 för 40 kronor/kvm.
2. köparen står för lagfarts- och avstyckningskostnaderna.
3. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljningen.
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren Sundserud 1:38
Samhällsbyggnadchefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 269

Kvarteret Ugglan – kostnadsfördelning av förprojektering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. kostnaden på 472 tkr för förprojektering av kvarteret Ugglan delas lika
mellan Melleruds Bostäder AB och kommunstyrelsen.
2. finansiering av kommunstyrelsens del tas från avsatta medel om 3,3 Mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2013, § 56 att köpa fastigheterna
Ugglan 9, 10, 11 och 13 – nio hyreshus som innehöll sammanlagt 108 lägenheter.
I november samma år beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsätta en
arbetsgrupp för utveckling av kvarteret Ugglan. I arbetsgruppen ingick bland andra
VD i AB Melleruds Bostäder och en styrelseledamot från bolaget. Inledningsvis
diskuterades om ett eventuellt övertagande av fastigheterna för Melleruds
Bostäders AB del. Ett sådant beslut har fram tills idag inte tagits.
Mellan åren 2013-2015 har Melleruds Bostäder AB lagt ner 472 tkr i projektet
Ugglan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. kostnaden på 472 tkr för förprojektering av kvarteret Ugglan delas lika
mellan Melleruds Bostäder AB och kommunstyrelsen.
2. finansiering av kommunstyrelsens del tas från avsatta medel om 3,3 Mnkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
VD, Melleruds Bostäder AB
T.f. kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
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