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 Utdragsbestyrkande 
 

Tid och plats Tisdagen den 26 maj 2020, klockan 08.30 – 12.15, 13.00 – 16.00 
i Tingssalen i Tingshuset 

 
Beslutande  
Ledamöter Morgan E Andersson (C) 

Eva Pärsson (M) 
Daniel Jensen  (KD 
Michael Melby (S) § 170-185 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
 
Tjänstgörande ersättare Thomas Hagman (S) för Michael Melby (S) § 186-196 
 

 
Övriga närvarande 
Tjänstepersoner Annika Wennerblom, t.f. kommunchef    

Ingrid Engqvist, chefssekreterare 
Anna Granlund, enhetschef Kommunikation och säkerhet  § 170-172 
Dovile Bartuseviciute, samhällsvägledare § 173-174 
Erik Josefsson, VD § 180 
Magnus Olsson, samhällsbyggnadschef § 181-185 
Maria Melkersson, driftledare § 181 
Patrik Tellander, utredare/utbildare § 184-185 
Freddie Carlson, kollektivtrafikansvarig § 186-190 
Jonas Söderqvist, GIS- och kartingenjör § 191-194 
Jeanette Johansson, HR-chef § 195-196 
 
 

Utses att justera  
Justerare Ulf Rexefjord (SD) 
Ersättare Eva Pärsson (M) 
 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 27 maj 2020, klockan 16.30 

 
Justerade paragrafer  § 170 - 196 
 
Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  
  Ingrid Engqvist 
 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Morgan E Andersson  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Ulf Rexefjord 

 
 ANSLAG/BEVIS   

Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-26 

 
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28  
  
Datum då anslaget tas ned 2020-06-22  
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
Underskrift ........................................................................................................ 
 Ingrid Engqvist 
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§ 170  Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.  3 

§ 171  Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun - analys av  
behov av ytterligare revidering 

4 

§ 172  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 6 

§ 173  Ansökan om bygdepeng till ombyggnad av PRO:s föreningslokal på PD Lundgrens-
gatan 20 i Mellerud 

7 

§ 174  Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård etapp 2 8 

§ 175  Aktuella frågor 10 
§ 176  Rapporter 11 

§ 177  Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2021 12 
§ 178  Hållbarhetskompass Dalsland 13 

§ 179  Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) – förutsättningar för avtal med Café Rocket 14 
§ 180  AB Melleruds Bostäder - prognos 1/2020 16 
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17 
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27 
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30 
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§ 170 Dnr KS 2020/170 
 
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m. 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens 
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona). 
 
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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§ 171 Dnr KS 2019/378 
 
Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun - 
analys av behov av ytterligare revidering  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF 
109, 2019-06-26. 

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt 
upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att 
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud. 
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020. 
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet, 
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet. Syftet har varit att 
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna. 

Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen ”utanför 
sammanhållen bebyggelse” lagts in i föreskrifterna, vilket MSB föreslår i sin vägledning. Beslut 
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av 
eldningsförbud se olika ut. Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad 
förbudet avser. Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att 
erinra mot denna revidering. 

Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i §§ 11 och 14 
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373). 

Beslutsunderlag 
• Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019 
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF § 62, 2014-09-24) 
• Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (DEMN § 31,  

2019-05-03) 
• Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF § 109, 2019-06-26 
• Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och 

Dals‐Ed, KF § 7, 2016-01-27 
• Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, 

Bengtsfors och Dals‐Ed, dnr KS 2020/327 
• Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS § 109, 2019-06-26 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF 

109, 2019-06-26. 

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt 
upprättat förslag. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 172 Dnr KS 2019/373 
 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 
1. upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,  

KF § 62, 2014-09-24. 

2. antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen i  
§§ 11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa 
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna 
ska fastställas av respektive kommunfullmäktige.                 
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker 
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av 
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i § 11 ses över. 

Beslutsunderlag 

• Revidering av §§ 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter 
• Förslag till reviderade föreskrifter 
• Kartbilaga 1a 
• Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, § 31, 2019-05-03 
• Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, § 18, 2019-06-14 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 

1. upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,  
KF § 62, 2014-09-24. 

2. antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande 
förslag. 

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen i  
§§ 11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 173 Dnr KS 2020/112 
 
Ansökan om bygdepeng till ombyggnad av PRO:s föreningslokal på  
PD Lundgrensgatan 20 i Mellerud  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att 

1. bevilja 20 500 kronor i bygdepeng till Melleruds PRO-förening för ombyggnation av 
föreningens lokal på P D Lundgrensgatan 20 i Mellerud.  

2. kostnaden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds PRO har ansökt om kommunal bygdepeng från Melleruds kommun för att utföra en 
ombyggnation av föreningslokalen på P D Lundgrensgatan, Mellerud.  

Den totala kostnaden motsvarar 72 600 kronor inklusive moms. 
Materialkostnaden motsvarar 20 500 kronor inklusive moms och specificeras i en 
kompletterande handling till ansökan. Uppförandet görs av L:E Gruppen och Elinsta. 
Arbetskostnader står föreningen själv för. 

När kommunen beviljar bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till 
kommunen: 

1. 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 utbetalningen. 

2. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål 
kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 90, 2019-04-10). 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygdepeng till utförande av ombyggnation av föreningslokal på  

P D Lundgrensgatan, Mellerud 
• Kompletterande handlingar till ansökan – Offert L:E Gruppen, Elinsta 
• Regler för kommunal bygdepeng 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 
1. bevilja 20 500 kronor i bygdepeng till Melleruds PRO-förening för ombyggnation av 

föreningens lokal på P D Lundgrensgatan 20 i Mellerud.  
2. kostnaden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
PRO Mellerud 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 174 Dnr KS 2020/125 
 
Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs bygdegård etapp 2 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att 
1. bevilja 31 100 kronor i bygdepeng till Örs bygdegårdsförening för etapp 2 av renovering av 

Örs bygdegård.  

2. kostnaden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng 2020.  
3. en eventuellt ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 

december 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 ansökte Örs bygdegårdsförening om medel som de senare fick för första etappen 
av renoveringen. Av beslutet framgår att ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till 
kommunstyrelsen senast september 2019. 

I februari 2020 lämnades en redovisning och ny ansökan in. Örs bygdegård ansöker om 
kommunal bygdepeng från Melleruds kommun för att utföra andra etappen av renovering. 

Materialkostnaden motsvarar 93 250 kronor inklusive moms och specificeras i en 
kompletterande handling till ansökan inlämnad den 12 mars 2018. Uppförandet görs av frivilliga 
hantverkare i föreningen. Arbetskostnaden står föreningen för själva. 

När kommunen beviljar bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till 
kommunen: 

1. 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 utbetalningen. 
2. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål 
kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 90, 2019-04-10). 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs Bygdegårdsförening 2 etapp 
• Ansökan om bygdepeng till renovering av Örs Bygdegårdsförening 1 etapp 
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16, § 9 
• Regler för kommunal bygdepeng 
• Utvärdering 
• Fakturor 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att 

1. bevilja 31 100 kronor i bygdepeng till Örs bygdegårdsförening för etapp 2 av renovering av 
Örs bygdegård.  

2. kostnaden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för bygdepeng 2020.  
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3. en eventuellt ny ansökan och utvärdering ska lämnas in till kommunstyrelsen senast 
december 2020.   

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till 
Örs bygdegårdsförening 
Enhetschef Kommunikation och säkerhet 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 175  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Ägarsamråd i Dalslands kanal AB 
Ordföranden informerar om kommande ägarsamråd den 26 maj 2020. 

• Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens kommundialog  
Ordföranden informerar om kommande kommundialog med tema covid-19 den 29 maj 2020. 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet samt representant för kommunstyrelsens 
presidie deltar. 

• Presidiedialog med AB Melleruds Bostäder 
Ordföranden informerar om kommande presidiedialog den 1 juni 2020. 

• Styrgruppsmöte i lokala BRÅ 
Ordföranden informerar om kommande styrelsemöte den 4 juni 2020. 

• Styrelsemöte Dalslands Turist AB 
Ordföranden informerar om kommande styrelsemöte den 9 juni 2020. 

 
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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§ 176    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Campus Dalsland 
Ordföranden rapporterar från kommunstyrelseordförandenas i Dalsland träff med  
0företrädare för Högskolan Väst angående Campus Dalsland den 13 maj 2020 

• Kommunala ungdomsrådet och Miljö- och hälsorådet 
Ordföranden rapporterar från mötena med kommunala ungdomsrådet och miljö-  
och hälsorådet den 18 maj 2020. 

• Turism i Dalsland 
Ordföranden rapporterar från möte, tillsammans med t.f. kommunchefen, med Dalslands 
Turist AB:s VD den 19 maj 2020. 

• Strandskydd 
Ordföranden rapporterar från kommunstyrelseordförandenas i Dalsland träff den 19 maj 
2020 med strandskyddsutredare, m.fl. angående strandskyddsfrågor i Dalsland. 

• Skålleruds fiberförening 
Daniel Jensen (KD) rapporterar att styrelsemötet i maj 2020 ställdes in.  

 
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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§ 177 Dnr KS 2020/324 
 
Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för  
2021 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 17 april 2020, § 4, beslutat att föreslå 
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och 
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2021 för Dalslands miljö-  
och energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr. 

Beslutsunderlag 

• Förbundschefens tjänsteskrivelse. 
• Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, § 17. 
• Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-17, § 4. 
• Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021. 
• Preliminär fördelning av kommunbidrag 2021. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
  
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands 
miljö- och energiförbunds budget för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 178 Dnr KS 2020/340 
 
Hållbarhetskompass Dalsland 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av 
genomförda workshops. 

2. Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete 
inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse 
med Hållbarhetskompass Dalsland. 

 
Sammanfattning 

Hållbarhetskompass Dalsland är en gemensamt utarbetad inriktning på kommunens eget men 
också gemensamma arbete för en färdriktning för hållbarhet i Dalsland. Arbetet har letts av 
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och direktionen önskar nu att kommunen 
bekräftar resultatet. 
Kompassen innehåller tre övergripande insatsområden. Det är Ekosystem och energi, Hållbara 
sociala sammanhang och Genomförande och partnerskap. Det ges exempel på hur ett brett 
insatsområde kan brytas ner till ämnesområde, fokusområde och åtgärd. Den beskrivande 
texten utifrån respektive insatsområde återges de ämnesområden som prioriterades under 
arbetet. 
 
Beslutsunderlag 

• Dalslands Miljö- och energiförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-08 med direktionens beslut. 
• Dalslands Miljö- och energiförbund Hållbarhetskompass Dalsland.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av 
genomförda workshops. 

2. Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete 
inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse 
med Hållbarhetskompass Dalsland. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 179 Dnr KS 2020/216 
 
Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) – förutsättningar för avtal  
med Café Rocket 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. som förutsättning för ett avtal med Arbetsintegrerat socialt företag, stå för hyreskostnaden 
för Café Rocket.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal efter samråd med arbetsutskottet.  

3. finansiering sker genom justering av budget 2021 mellan socialnämnden och 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchefen fick i uppdrag att teckna avtal utifrån Idéburet offentligt partnerskap. Före det 
behövs beslut om att kommunen står för hyran. Avtalet innefattar motprestation som lokalvård 
av väntsal och turistinformation.  Budgeten för hyreskostnaden flyttas från socialnämnden till 
kommunstyrelsen från 2021. Budgeten för lokalvården för väntsalen justeras i budgeten 2021. 
 
Ambitionen är att det arbetsintegrerade sociala företaget på Café Rocket startar senast 1 
januari 2021. Företaget får stöd från socialnämnden i form en stödassistent under den tid som 
personer med beslut om daglig verksamhet LSS har sin sysselsättning på café Rocket. 
 
Melleruds kommun bedriver idag Café Rocket på järnvägsstationen i form av Daglig verksamhet 
LSS. En arbetsgrupp har nu tillsammans med samordnare från samordningsförbundet börjat 
titta på att driva Cafe Rocket som ASF. Socialnämnden har tagit beslut om att bistå med en 
stödassistent så länge det finns personer med beslut om Daglig verksamhet kvar på Café 
Rocket. Målet är att de som har möjlighet ska övergå i anställning i företaget. 
 
Regeringens definition av arbetsintegrerade sociala företag (AS) är 

Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar  
och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor  
som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle, som  
skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldokumenterat  
sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknandeverksamheter och som  
är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. 
En kommun kan, förutom att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF, 
både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverksamheter  
till fristående företag samt stimulera företagens affärsverksamhet genom reserverade kontrakt. 
Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, § 124, att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på avtal med stöd av Idéburet offentligt partnerskap kring café Rocket. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, § 124. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. som förutsättning för ett avtal med Arbetsintegrerat socialt företag, stå för hyreskostnaden 

för Café Rocket.  

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal efter samråd med arbetsutskottet.   
3. finansiering sker genom justering av budget 2021 mellan socialnämnden och 

kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 180 Dnr KS 2020/342 
 
AB Melleruds Bostäder - prognos 1/2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är cirka 
6,5 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
• Prognos 1/2020.  
• Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28, § 21.  
• 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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§ 181 Dnr KS 2020/327 
 
Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds, 
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som 
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången. Anpassningar har gjorts för att 
uppfylla gällande lagar och regler.  
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande 
kommuner. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, 
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed 

• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer gemensamma 
renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner enligt 
föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 182 Dnr KS 2020/361 
 
Stöd till lokalhyresgäster enligt SFS 2020:237 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med kommunens hyresgäster som 
omfattas av regeringens förordning SFS 2020: 237, om 50 procents hyressänkning för 
perioden 1 april till och med 30 juni 2020. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka om delfinansiering motsvarande 25 
procent för hyressänkningen hos Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020. 

3. kostnad som kommunen ansvarar för särredovisas, dvs. bokföras mot aktivitet covid-19 
(Corona). 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har tagit fram en förordning for att stödJa särskilt utsatta lokalhyresgäster med 
anledning av covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen 
om en rabatt på hyran under perioden den 1april till och med den 30 juni 2020 svarar staten 
gentemot hyresvärden för en del av den rabatten. 

Vissa av kommunens lokalhyresgäster tillhör de branscher som är extra hårt drabbade 
ekonomiskt och som omfattas av denna möjlighet. 
Samhällsbyggandschefen föreslås få i uppdrag att teckna sSdana avtal som omfattas av 
hyresrabatten samt att sedan återsöka medel från Länsstyrelsen. Kostnaden och bidraget ska 
sedan särredovisas. 

Beslutsunderlag 
• Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått 

rabatt på hyran 
• Lista på SNI koder för berättigade branscher. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med kommunens hyresgäster som 
omfattas av regeringens förordning SFS 2020: 237, om 50 procents hyressänkning för 
perioden 1 april till och med 30 juni 2020. 

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka om delfinansiering motsvarande 25 
procent för hyressänkningen hos Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020. 

3. kostnad som kommunen ansvarar för särredovisas, dvs. bokföras mot aktivitet covid-19 
(Corona). 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-26 19 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 183    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Försäljning av kommunal mark 
Samhällsbyggnadschefen redogör för förfrågan om köp av kommunal skogsmark  
(Södra Bäckebol i Dals Rostock). På grund av eventuellt framtida tågstopp i Dals Rostock  
och behov av ianspråktagande av mark behöver kommunen avvakta med en eventuell 
försäljning. 

• Värdering av marken i kvarteret Ugglan 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att Svefa kommer att göra en värdering av marken 
inför försäljning till intressent. 

• Renhållningsavgifter med anledning av Covid-19 (Corona) 
Samhällsbyggnadschefen informerar om förslag till borttagning av behandlingsavgift för 
hämtning av sopor under pandemin om kärlet inte ställts ut. Förvaltningen ska i stället 
hantera varje enskilt fall genom anstånd. 

• Dalaborgs slottsruin 
Samhällsbyggnadschefen informerar om problem med skador på murarna. Förslag/offert på 
restaureringsåtgärder har kommit in. Kostnaden är 170 tkr där kommunen får stå för 70 tkr 
och Länsstyrelsen resterande. Samhällsbyggnadschefen tar fram förslag på finansiering. 

• Koloniområde i Mellerud 
Samhällsbyggnadschefen redogör för klagomål från boenden i anslutning till kolonilotterna 
vid bågskyttebanan i Mellerud. Förslag håller på att tas fram om att anlägga ett nytt 
koloniområde norr om Nordalsskolan som ersättning för nuvarande.   

 
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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§ 184 Dnr KS 2018/383 
 
Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

1. motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat 
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.  

2. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet 
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå. 

3. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering 
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans 
presenterat ett färdigt förslag med finansiering. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att 
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som 
innehåller en hinderbana. 
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå, 
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta 
område och kan utveckla detta tillsammans med andra markägare.  
Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita 
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar.  
Under hösten 2020 och vintern 2020/2021 ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den 
ska utföras under våren 2021. I etapp 2 som går mellan Vita Sannar och Östra Järn planeras 
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom 
åren förfallit och behöver rustas upp.  

Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder, 
monkeybar, bänkpress, armgång etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över 
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är 
aktiva i området med olika sporter.   

Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig 
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se 
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.  

Beslutsunderlag 
• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, § 289. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att  
1. motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat 

genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.  
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2. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet 
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå. 

3. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering 
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans 
presenterat ett färdigt förslag med finansiering. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 185 Dnr KS 2018/341 
 
Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommar-
månaderna 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är intresserade 
av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan finansieras 
med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att 
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på 370 liter för trädgårdsavfall under 
sommarmånaderna. 

Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur 
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i 
Melleruds kommun. 
Sedan 2019-01-01 så är det gratis att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som 
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det 
betydligt färre. Oftast kommer man med fyllda kärror till Hunnebyn och har annat med. 
Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14/15 till vecka 44/45 - 
det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.  
Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14/15 till vecka 46/47 
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor. 

Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 
till och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.  

Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan 
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var 
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor.   

Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa 
kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör 
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar 
som inte har full beläggning.  

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från 
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på 
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.  

Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150 
kronor/ton. 

Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar 8 kronor/st. 
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor. 
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att 
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är 
intresserade och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och 
hur man ska fördela kostnaden för detta.  
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår 
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst. 

Beslutsunderlag 
• Motion. 
• Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, § 240. 
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som 
besvarad genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att 
undersöka hur många som är intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om 
intresse finns och tjänsten kan finansieras med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda 
denna tjänst. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 186 Dnr KS 2020/323 
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 - 
uppföljning 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafiklagen från 
2012. Varje myndighet ska fastställa mål för kollektivtrafiken i ett regionalt trafik-
försörjningsprogram. Programmet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens 
utveckling. I Västra Götaland fastställs ett nytt program en gång per mandatperiod av 
regionfullmäktige.  
Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035.  

Västra Götalandsregionen gör varje år en uppföljning av målen i det regionala  
Trafikförsörjningsprogrammet och denna rapport avser uppföljningen för 2019. 

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka för en attraktiv och 
konkurrenskraftig region samt att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. I det hållbara 
resandet ingår kollektivtrafik, gång och cykel. 

De flesta delmålen ska vara uppfyllda år 2020 och sammanfattningsvis kan sägas att de delmål 
som rör utbudet av kollektivtrafiken är uppfyllda, vad som behöver arbetas mer på är 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.  

Beslutsunderlag 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 – uppföljning 2019.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 187 Dnr KS 2020/321 
 
Svar på remiss - Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjnings-
program 2021–2025  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Hållbara resor i Västra 
Götaland, Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 i enlighet med bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle att 
yttra sig på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland (2021-2025).  

Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med regionfullmäktiges budget Västra Götalands-
regionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett  
av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas 
i hela Västra Götaland – i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling. 

Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar kring 
målstrukturen, planeringsstrategierna, samverkan och kommunens nytta av trafik-
försörjningsprogrammet i vår verksamhet.  

Beslutsunderlag 

• Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025 (remissversion) 
• Följebrev Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på 
remissversion av Hållbara resor i Västra Götaland, Trafikförsörjningsprogram 2021-2025  
i enlighet med bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 188 Dnr KS 2020/320 
 
Svar på remiss - Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Målbild Tåg 2028 inklusive 
storregional busstrafik i enlighet med bilaga. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle 
att yttra sig på remissversionen av Målbild Tåg 2028. 
Målbild Tåg 2028 är en konkretisering av Målbild Tåg 2035 med fokus på delmål och 
kollektivtrafiksystemets utveckling fram till 2028. Detta arbete syftar till att se potentiell 
utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa tillsammans bildar ett regionalt nät som 
knyter samman Västra Götaland.   

Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår i 
uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur dessa 
samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken konkret kan 
utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning. 

Utgångspunkten är att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att 
tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som trafikerar i 
olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att detta sammanfaller i 
knutpunkter. 
På detta sätt kommer det ett tåg från vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt 
att anpassa så att bussarna ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.   
Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar kring de 
avvägningar som föreslås och hur samhällsutvecklingen ser ut i de aktuella stråken. 

Beslutsunderlag 
• Huvudrapport Målbild Tåg 2028 – en konkretisering av Målbild Tåg 2035 inklusive 

storregional busstrafik  
• Följebrev Målbild Tåg inklusive storregional busstrafik.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på 
remissversion av Målbild Tåg 2028 inklusive storregional busstrafik i enlighet med bilaga. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 189 Dnr KS 2020/322 
 
Svar på remiss - Utvärdering av Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på uppföljning av Samverkansformer kring 
kollektivtrafik i Västra Götaland i enlighet med bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle att 
yttra sig på uppföljning av Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland. 
För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling och utgöra ett 
reellt medel att nå ett hållbart transportsystem krävs att såväl regionen, kommunerna och 
Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. Utveckling och planering av 
kollektivtrafiken är därför fortsatt en gemensam angelägenhet vilket kräver samverkan för att 
åstadkomma bra lösningar. Detta dokument beskriver de samverkansformer som etableras för 
att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan kommuner och region gällande 
kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland. 
Melleruds kommun tycker att ansvarsfördelningen är tydlig och har inga direkta invändningar. 

Beslutsunderlag 
• Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götalands 
• Följebrev Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland 
• Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 

Västtrafik och kommunerna.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på 
uppföljning av Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland i enlighet med bilaga. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 190 
 
Infrastrukturfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kollektivtrafikansvarig informerar om aktuella infrastrukturfrågor: 

• Två nya oblekt i den regionala infrastrukturplanen 
Väg 678 Bratteröd-Grohed - 2+1-väg med 100 km/h. Väg 44 och 2561 - omledning av  
tunga transporter. 

• Nya biljetter/tidtabeller inom Västtrafik 
Från och med november 2020 kommer det att bli tre zoner i Västra Götalandsregionen och 
det medför även nya biljettpriser och nya tidtabeller. 

 
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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§ 191 Dnr KS 2020/260 
 
Svar på remiss - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - 
tematiskt tillägg till översiktsplan för Åmåls kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Åmåls kommuns förslag till ny LIS-plan enligt 
bifogat samrådsyttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Melleruds kommun har tagit del av Åmåls kommuns förslag på ny LIS-plan. 

Åmåls kommun tog fram sin första LIS-plan 2014. Nu revideras den planen genom en översyn 
av befintliga LIS-områden samt förslag på nya områden.  

I förslaget till ny LIS-plan har Åmåls kommun pekat ut totalt 28 LIS-områden, varav 18 är 
befintliga områden och 10 är nya områden.  
De LIS-områden som är närmast beläget Melleruds kommun är Ånimmen – Henriksholm, som 
har inriktningen uthyrningsstugor, som ligger cirka 5,8 km från kommungränsen och sedan 
Vänern – Hytteviken, som har inriktning uthyrningsstugor, camping/uppställningsplatser, 
Restaurang och Brygga, som ligger cirka 5,6 km från kommungränsen.  
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny LIS-plan. Yttrandet 
ska vara Åmåls kommun tillhanda senast den 6 juli. 

Beslutsunderlag 
• LIS-plan, Åmåls kommun - https://www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-och-

byggfragor/planering/oeversiktsplan/ny-lis-plan/lis-plan/  
• Miljökonsekvensbeskrivning, Åmåls kommun.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Åmåls 
kommuns förslag till ny LIS-plan enligt bifogat samrådsyttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
  

https://www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-och-byggfragor/planering/oeversiktsplan/ny-lis-plan/lis-plan/
https://www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-och-byggfragor/planering/oeversiktsplan/ny-lis-plan/lis-plan/
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§ 192 Dnr KS 2020/296 
 
Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om planbeskrivning  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande 
och svarsdokument från Boverket. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till att på en 
övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i 
planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt möjligt är enhetlig, 
strukturerad och tydlig. Tidigare har planbeskrivningen inte hanterats med tydlighet i regler och 
vägledning utan det har istället utvecklats en praxis. Planbeskrivningen har inte heller varit en 
del i det standardiseringsarbete som gjort gällande detaljplaner. 

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att planhandläggare på 
kommunen behöver anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg. 

Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av 
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa 
förutsättningar för nationell åtkomst. 

Beslutsunderlag 

• Missiv, Boverket 
• Remiss: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, Boverket 
• Konsekvensutredning: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, 

Boverket.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets 
remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande och svarsdokument från Boverket. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 193 Dnr KS 2020/333 
 
Planprioritering 2020, omprioritering 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att prioritera upp planuppdraget för ny detaljplan för Resecentrum 
m.m. i Melleruds tätort i Planprioriteringsprogrammet. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med en ny detaljplan är att anpassa planen efter de verksamheter som finns inom 
området idag samt att utreda andra användningar som kan vara lämpliga i området. Frågan om 
ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa kollektivt samt att skapa 
utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader inom området som 
har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas. Förslag på planområde och avgränsning framgår av 
Kartbilaga 1.  

Konsekvensen av en omprioritering bedöms som liten då behovet av de fyra överstående 
planerna är mindre i jämförelse med behovet av att ta fram en ny detaljplan för resecentrumet i 
Mellerud. 

Beslutsunderlag 

• Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m., laga kraft 1992-05-07. 
• Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31. 
• Gällande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft 1924-12-19. 
• Gällande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08. 
• Kartbilaga 1 - Karta över förslaget planområde, 2020-05-08 
• Illustrationskarta över förslaget planområde, 2020-05-06 
• Start-PM, 2020-05-08.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att prioritera upp planuppdraget 
för ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort i Planprioriteringsprogrammet. 
 
Beslutsgång 

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

Byggnadsnämnden 
GIS- och kartingenjören  
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§ 194 Dnr 2019/130 
 
Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, 

Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätort.  

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med en ny detaljplan är att anpassa planen efter de verksamheter som finns inom 
området idag samt att utreda andra användningar som kan vara lämpliga i området. Frågan om 
ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa kollektivt samt att skapa 
utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader inom området som 
har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas. Förslag på planområde och avgränsning framgår av 
Kartbilaga 1.  

Beslutsunderlag 

• Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m. laga kraft 1992-05-07. 
• Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31. 
• Gällande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft 1924-12-19. 
• Gällande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08. 
• Kartbilaga 1 - Karta över förslaget planområde, 2020-05-08 
• Illustrationskarta över förslaget planområde, 2020-05-06 
• Start-PM, 2020-05-08.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, 

Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätort.  

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 195 Dnr KS 2020/357 
 
Heltidsprojektet, uppföljning maj 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, § 139, plan för heltider i Melleruds 
kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals 
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets 
alla kommuner och regioner.  
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala 
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. 
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.  
 
Beslutsunderlag 

• Riktlinjer för Heltid som norm  
• Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022. 
• Uppföljning maj 2020. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning 
av heltidsplanen 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 196    
 
Personalfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor: 

• Rekrytering av ny kommunchef 
Ordföranden sammanfattar diskussionerna som förts efter fem genomförda intervjuer. 
HR-chefen får i uppdrag att inhämta referenser på den kandidat som rankats högst. 
MBL-förhandling kan eventuellt ske den 2 juni 2020. Förslag till avtal kommer att tas fram 
och presenteras i rekryteringsgruppen. 

• Socialchefstjänsten 
Nuvarande socialchef har sagt upp sig och går till motsvarande tjänst i annan kommun. 
Diskussioner förs med Bengtsfors kommun att rekrytera en gemensam socialchef. 

 
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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