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§ 27 Dnr KS 2021/689 
 
Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om 
antagande av policy för finansiell verksamhet. 

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera 
övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av nuvarande 
finanspolicy, fastställd enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 § 48.  
Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans stads 
koncernkonto. 

Revidering har skett avseende: 

• Ny struktur som följer NÄRF:s nya grafiska profil och definition av styrdokument 

• Nya mål 

• Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och rekommendationer. 

• Tagit bort uppräkning/detaljerat ansvar för ekonomichef 

• Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna 

• Synkroniserat policyn med övriga styrdokument 
NÄRF:s direktion beslutade 2021-12-16 (§ 57) att fastställa reviderad policy för finansiell 
verksamhet för NÄRF. 
Medlemskommunerna ska enligt §9 i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen 
framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF. 

Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De finansiella målen i 
policyn är samma mål som finns i NÄRF:s budget för 2021. Målen reviderades till 2021 efter 
synpunkter från revisionen. De finansiella målen i budgeten för 2021 har beslutats av 
direktionen men inte av ägarsamrådet. 

De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrnings-karaktär än 
vad som normalt sett ingår i en finanspolicy. 
 
Beslutsunderlag 

• Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet NÄRF, 2021-12-17 
• Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet NÄRF 
• Beslut Direktionen NÄRF, 2021-12-16 
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• Finanspolicy NÄRF, 2016-11-10 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 32. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 28 Dnr KS 2021/690  
 
Revisionsreglemente för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(NÄRF) 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.  

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om 
antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har tagit fram ett förslag till 
revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 § 43. 
Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens 
organisation, sammankomster, förvaltning mm. 
Enligt § 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning 
samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn tagits till gällande 
lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd för att upprätta eller revidera 
ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för 
styrdokument som fastställts för NÄRF.  
Direktionen beslutade 2021-12-16 (§ 58) att fastställa reviderat revisionsreglemente för NÄRF. 
 
Beslutsunderlag 

• Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF 
• Protokoll NÄRF, 2021-12-16 (§ 58) 
• Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF 
• Revisionsreglemente NÄRF, 2007-06-11 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 33. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund.  
2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 29 Dnr KS 2022/55 
      
Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män (vilket 
regleras i diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är att kartlägga 
och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i 
medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det  
skiljer i lön.   

Melleruds kommuns lönekartläggning för 2021 sammanfattar resultatet av ett omfattande 
arbete i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare, oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga 
faktorer. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa 
skillnader justeras enligt lagtexten.  
Eftersom årets lönekartläggning inte visade några osakliga löneskillnader innehåller 
handlingsplanen inga åtgärder gällande detta. Däremot finns det en åtgärd i syfte att  
utveckla lönekartläggningsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 

• Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-02-08, § 38. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 30 Dnr KS 2022/47 
 
Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen - 
överlåtelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd diskussion. 
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun gällande en 
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget 
Frykvalla Sunnanå AB. 
Anledningen till överlåtelsen är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i projektet 
Sunnanå och i bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Frykvalla Sunnanå AB blir då ett renodlat bolag 
för projektet Sunnanå. 

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade villkor.  
 
Beslutsunderlag 

• Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå 
Lagunen. 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 30. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd diskussion. 

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 mars 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
Samhällsbyggnadschefen 
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§ 31 Dnr KS 2020/537  
 
Medborgarförslag som eTjänst 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från  
15 mars 2022. 

2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär  
att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper.  
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen  
mot uppvisande av legitimation. 

 
Delta ej 

Eva Pärsson (M) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att, 
tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av 
digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta 
fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.  

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet 
beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och 
enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär 
medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets 
sammanträde den 25 januari 2022. 

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgarförslag kan väckas i fullmäktige 
genom kommunens befintliga e-tjänstplattform. 
 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, § 1 
• Kommunallagen (2017:725)  
• Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146) 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 22. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från  

15 mars 2022. 
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2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär  
att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper.  
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen  
mot uppvisande av legitimation. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 32 Dnr KS 2022/36 
       
Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. uppdra till ordföranden att godkänna föreliggande redovisning. 

2. årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen. 
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-17, § 138) svarar 
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering. 
 
Beslutsunderlag 

• Årlig uppföljning (föredras vid sammanträdet). 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att  
1. uppdra till ordföranden att godkänna föreliggande redovisning. 

2. årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till 
Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
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§ 33 Dnr KS 2021/235 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering avseende 
utbyte av stenplattor bakom servicehuset  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av 
stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB ansökte den 20 april 2021 om kommunens godkännande av en 
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset. Investeringskostnaden 
beräknades uppgå till 25 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år. 
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 101, att godkänna en investering avseende 
utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor). 
Avskrivningstiden beslöts till 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 101. 
• Slutredovisning av investering. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 26. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av 
stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 34 Dnr KS 2021/236 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av  investering i nytt 
marktegel bredvid garage/glasskiosk  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt 
marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 
Vita Sandars Camping AB ansökte den 5 maj 2021 om kommunens godkännande av en 
investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk. Investeringskostnaden 
beräknades uppgå till 35 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 102, att godkänna en investering avseende  
nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor). 
Avskrivningstiden beslöts till 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, § 102. 
• Slutredovisning av investering. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 27. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt 
marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 35 Dnr KS 2021/417 
 
Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i hårdgörande 
av ytor för husbilsplatser (245-280)  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande 
av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska 
kommunen lämna medgivande till en investering. 

Vita Sandars Camping AB ansökte den 1 juli 2021 om kommunens godkännande  
av en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280). 
Investeringskostnaden beräknades uppgå till 390 000 kronor. Begärd avskrivningstid var  
20 år. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021, § 172, att godkänna en investering avseende 
hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331,2 tkr (331 200 kronor). 
Avskrivningstiden beslöts till 20 år. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-08-11, § 172. 
• Slutredovisning av investering. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 28. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande 
av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 

Vita Sandars Camping AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet 
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 36 Dnr KS 2022/37 
 
Markpris kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. tillämpa ett  
markpris på: 

1. Område 1: 100 kr/kvm 
2. Område 2:  120 kr/kvm 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för 
verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet 
anbudsförfarande.  

Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. 
i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Fastighetsenheten. 

Ett förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 

• Fastighetsvärdering, 2021-12-31 (Svefa) 
• Karta 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 29. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl. tillämpa ett  
markpris på: 

1. Område 1: 100 kr/kvm 
2. Område 2:  120 kr/kvm 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsen 2022-02-09 16
  
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2022/23  
 
Ägardirektiv för Netwest Sweden AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för 
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun  
är efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016. 

Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och 
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade 
2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2021 har ett arbete 
gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det 
arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022 
kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner 
att bli delägare.  

Netwest Sweden AB  har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos 
respektive ägare behövs i god tid före stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive 
ägares beslut önskas senast 31 april. 

Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd 
under hösten 2021. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den 
19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag Ägardirektiv Netwest Sweden AB 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, § 35. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för 
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 38 Dnr KS 2022/59 

Projekt Åsebro skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt ” Åsebro Skola projektering  

av permanent tillbyggnad av skola” och redovisa när projektet färdigställts.  

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro 
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.  

 
Sammanfattning av ärendet 

För att kunna börja planera och projektera en permanent tillbyggnad av Åsebro skola vill 
samhällsbyggnadsförvaltningen ansöka om medel på 500 000kr. Dessa ska användas för att 
upphandla en konsultgrupp som ska utreda möjligheten samt utforma ett förfrågningsunderlag 
för upphandling av en totalentreprenad. 

Samhällsbyggnad återkommer efter projekterings och upphandlingsfasen med en 
redovisning för kostnadsbilden av utbyggnad av Åsebro skola och begäran om 
investeringsmedel för 2022. Resterande utgifter för 2023 beaktas i 2023 år investeringsplan.  

Om beslut tas för att genomföra projektet kommer en investeringskostnad på ca 2 miljoner att 
belasta 2022 investeringsbudget.  Detaljerade kalkyler tas fram under projekteringsfasen.  
 
Beslutsunderlag 

• Underlag från verksamheten Åsebro skola/förskola 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Arbetsutskottets beslut 2022-02-08, § 42. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Peter Ljungdahl (C), Jörgen Eriksson (KIM), Michael Melby (S) och Daniel Jensen (KD):  

Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt ” Åsebro Skola projektering  
av permanent tillbyggnad av skola” och redovisa när projektet färdigställts.  

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro 
förskola. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 39    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän 
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad. 
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa 
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.  
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde: 

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

C 15 Ekonomiärenden 
15.8 Bank § 1/2022 

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden 

17.4 Bostadsanpassningsbidrag § 12/2021 

F KOMMUNKONTORET 
21.1 Öppethållande § 1/2022 

H MEDBORGARKONTORET 
H 26 Parkeringstillstånd 

26.1 Parkeringstillstånd § 11-12/2021 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 40  
   
Anmälan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om. 

• Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2022. Dnr KS 2021/687 

• Finansiell rapport per 2021-12-31. Dnr KS 2021/90. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 41 Dnr KS 2021/530 
 
Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att justera planområdet att endast omfatta de delar som ligger 
utanför järnvägsreservatet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § § 220, att ge byggnadsnämnden i uppdrag 
att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att upprätta en ny detaljplan för 
Kroppefjäll 2:5 m.fl. Därefter inleddes en dialog med Trafikverket om det järnvägsreservat i 
Dals Rostock som ligger inom en del av det förslagna planområdet.  

Plan- och byggenhetens fråga till Trafikverket var på vilket sätt den förslagna planläggningen 
kan tänkas påverka möjligheterna att nyttja järnvägsreservatet vid en eventuell omläggning av 
järnvägen. Kommunen beslutade att behålla reservatet i den nya översiktsplanen som antogs 
2021. 
I Trafikverkets svar bedömer de att en planläggning med byggnation över och i anslutning till 
en eventuell bergstunnel mer eller mindre omöjliggör ett sådant projekt. För att veta en tunnels 
placering behöver den projekteras för att finna var sådana skyddszoner skulle vara i förhållande 
till en detaljplan och där är vi inte i dagsläget. 

Plan- och byggenheten anser att Trafikverkets initiala bedömning ska hörsammas. Detta för 
att inte förhindra eller försvåra en omdragning av järnvägen vid Dals Rostock. Plan- och 
byggenheten föreslår därför att kommunstyrelsen justerar planområdet genom att minska ned 
det så att planområdet placeras utanför järnvägsreservatet.   
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 220. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
• Kartbilaga 1 
• Kartbilaga 2 
• Arbetsutskottets beslut 2022-02-08, § 40. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att justera planområdet att endast omfatta de delar som ligger 
utanför järnvägsreservatet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
GIS- och kartingenjören 
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§ 42  
   
Aktuella frågor 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Kommunala ungdomsrådet och Miljö- och hälsorådet den 14 februari 2022. 

• Styrelsemöte MellerudsNavet den 16 februari 2022. 

• Dalslands miljö- och energiförbund och Dalslands miljö- och energinämnd  
den 17 februari 2022. 

• Lokalt BRÅ den 18 februari 2022. 

• Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionhinderrådet den 23 februari 2022. 

• Kommunforskning i Västsverige – Styrning den 2 mars 2022. 

• POLSAM  den 3 mars 2022. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 43    
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Jörgen Eriksson (KIM) efterfrågar vad som händer med framtida politikerdatorer,  
IT-support m.m. Arbetsgruppen lämnar en aktuell rapport. 

• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder 19/1 den 19 januari 2022. 

• Näringslivsråd den 19 januari 2022. 

• Samverkansråd 4D den 21 januari 2022. 

• Överläggningar med Länsstyrelsen Västra Götaland om krisberedskap den 27 januari 2022. 

• Styrelsemöte Visit Dalsland den 2 februari 2022. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund den 3 februari 2022. 

• Förbundsdirektören för Fyrbodals kommunalförbund har sagt upp sig. Rekrytering pågår. 

• Daniel Jensen (KD) rapporterar från Länsstyrelsens verksamhetstillsyn angående alkohol- 
och tobakshandläggning för samverkande kommuner i Dalsland samt Säffle. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 44 
 
Information om systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
socialförvaltningens verksamheter 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 

En kommuns systematiska arbetsmiljöarbete syftar till att kommunen som arbetsgivare ska 
arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på 
annat sätt far illa samt främja trivsel, engagemang och goda prestationer. 

Det systematiskt arbetsmiljöarbetet är inte bara för de anställdas skull. Förbättringar av 
arbetssituationen minskar sjukskrivningar och ökar produktiviteten. Kommunen får också lättare 
att rekrytera medarbetare.  
Socialchefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts och genomförs 
inom socialförvaltningens verksamheter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 45 
 
Information om Svinesundskommitténs verksamhet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Svinesundskommittén är en ideell organisation med verksamhet som syftar till att främja det 
nordiska samarbetet med särskild inriktning på Sverige och Norge. Svinesundskommittén är 
sedan 11 oktober 2013 en ideell förening som har ersatt nätverket Gränskommittén Østfold-
Bohuslän-Dalsland.  
Föreningen är ett forum för fortlöpande kontakt mellan de i gränsregionen ingående 
kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att befrämja och aktivt verka för utökat 
samarbete.  
Kommittén jobbar aktivt med att se gränsen mellan Sverige och Norge som en möjlighet och 
inte som ett hinder. Svinesundskommittén är en av tolv gränskommittéer som ingår i Nordiska 
ministerrådets regionalpolitiska samarbete.  

Svinesundskommitténs verksamhet finansieras via medlemsavgifter och serviceavgifter samt 
bidrag från Nordiska ministerrådet för basverksamhet och projektverksamhet. Projektbidrag till 
genomförande av beslutade fokusområden, söks från EU, Västra Götalandsregionen och Viken 
fylkeskommune med flera.  

Svinesundskommittén har tydligt fokus på utveckling som är fördelat över fyra områden:  

Blå tillväxt 
 

Blå tillväxt och blå bioekonomi är ett område som växer och medför fler jobb 
och företag i hela Norden. Blå tillväxt och blå bioekonomi erbjuder tjänster 
och produkter för hela den globala marknaden. Ur ett nordiskt och 
svenskt/norskt perspektiv är det viktigt att denna tillväxt följer FN:s globala 
miljömål. 

Grön tillväxt Grön tillväxt, hållbarhet, bioekonomi och miljöinvesteringar står högt på 
agendan i både Sverige och Norge. Grön tillväxt kopplar samman miljö och 
ekonomi och är även ett av Svinesundskommitténs fokusområden. 

Turism Turism är ett av våra fokusområden. Det är en av världens snabbast växande 
näringar och är även viktig för gränsregionen vid Svinesund.  
Svinesundskommittén arbetar med att utveckla en mer hållbar turism för 
våra attraktiva men samtidigt känsliga miljöer. Vi kan locka fler besökare till 
vårt fantastiska område genom att samarbeta mer över gränsen. 

Gränshinder Alla våra nordiska gränsregioner kan skapa större dynamik i näringslivet, 
ekonomisk tillväxt och jobb. Regional utveckling längs gränsen är ett av de 
starkaste argumenten för att avskaffa gränshinder. Både formella och 
informella hinder måste bort för att företagare och anställda i Sverige och 
Norge ska se respektive grannland som en möjlighet till nya affärer eller fler 
jobb. Att vi kan avskaffa gränshinder är en betydelsefull faktor för att 
gränsregionen ska kunna växa. Stora, starka regioner är framtidens vinnare. 

VD för Svinesundskommittén lämnar en aktuell information om verksamheten. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 


	Projekt Åsebro skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola
	Grön tillväxt, hållbarhet, bioekonomi och miljöinvesteringar står högt på agendan i både Sverige och Norge. Grön tillväxt kopplar samman miljö och ekonomi och är även ett av Svinesundskommitténs fokusområden.
	Turism är ett av våra fokusområden. Det är en av världens snabbast växande näringar och är även viktig för gränsregionen vid Svinesund. Svinesundskommittén arbetar med att utveckla en mer hållbar turism för våra attraktiva men samtidigt känsliga miljöer. Vi kan locka fler besökare till vårt fantastiska område genom att samarbeta mer över gränsen.
	Alla våra nordiska gränsregioner kan skapa större dynamik i näringslivet, ekonomisk tillväxt och jobb. Regional utveckling längs gränsen är ett av de starkaste argumenten för att avskaffa gränshinder. Både formella och informella hinder måste bort för att företagare och anställda i Sverige och Norge ska se respektive grannland som en möjlighet till nya affärer eller fler jobb. Att vi kan avskaffa gränshinder är en betydelsefull faktor för att gränsregionen ska kunna växa. Stora, starka regioner är framtidens vinnare.

	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen - överlåtelse
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag

	Projekt Åsebro skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens beslut


