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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSTISTA

2021-03-03

Änrnoe r Dnr KS 2020151

Reglemente för intern kontroll, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för intern kontrollenligt föreliggande
fdrslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 6 $ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förualtningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Kommunfullmäktige har 22 november 2017 antagit ett reglemente för intern
kontroll med syfte att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande
intern kontroll,

Enligt 11 $ första stycket i reglementet för intern kontroll ska styrelsen med utgångspunkt från
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll
och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.

En slutsats som kan göras utifrån tidigare års utförda uppföljningarna är att det vid de första
uppföljningstillfällena inte finns mycket rapporterat till nämnderna, Detta tillför heller inget
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsansvar då det inte framkommer några awikelser. En generell
praxis bland kommuner är att intern kontroll oftast bara återrapporteras en gång om året till
kommunstyrelsen, Därför föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att
nämnderna endast rapporterar resultatet från uppföljningen av intern kontrollplanen en gång
per år, i samband med bokslut, till kommunstyrelsen.

En översyn behöver även göras av strategin för intern kontroll för att bedöma vilka risker som
ska tas med i intern kontrollplanen. I nuvarande strategi är riskvärdet för att tas upp som
kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern kontrollplanen och att fokus ska vara
på de stora riskerna, Intern kontrollplanerna är i många fall omfattande och kan innebära
bristande kvalit6 på kontrollerna, Samtidigt måste det bli tydlig i uppföljningen av intern
kontrollen att awikelser åtgärdas och återrapporteras till nämnder och kommunstyrelsen.
Ett förslag på omarbetad strategi kommer tas fram i samråd med nämndernas intern kontrolls
a m bassadörer och återra pporteras til I komm u nstyrelsen in na n novem ber.

Med anledning av ovanstående har det tagits fram ett förslag på revidering av reglementet för
intern kontroll.

Beslutsunderlag

. Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll
o Komm u nstyrelseförua ltni ngens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2021-02-23, 9 46.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-02-23

sida
3

s46 Dnr KS 202015L

Reglemente för intern kontroll, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för intern kontrollenligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 6 $ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att den
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt,
Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Kommunfullmäktige har 22 november 2017 antagit ett reglemente för intern
kontroll med syfte att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande
intern kontroll,

Enligt 11 g första stycket i reglementet för intern kontroll ska styrelsen med utgångspunkt från
nämndernas uppföljningsrapporter uWärdera kommunens samlade system för intern kontroll
och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.

En slutsats som kan göras utifrån tidigare års utförda uppföljningarna är att det vid de första
uppföljningstillfällena inte finns mycket rappofterat till nämnderna, Detta tillför heller inget
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsansvar då det inte framkommer några awikelser. En generell
praxis bland kommuner är att intern kontroll oftast bara återrapporteras en gång om året till
kommunstyrelsen. Därför föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att
nämnderna endast rapporterar resultatet från uppföljningen av intern kontrollplanen en gång

per år, i samband med bokslut, till kommunstyrelsen.

En översyn behöver även göras av strategin för intern kontroll för att bedöma vilka risker som

ska tas med i intern kontrollplanen. I nuvarande strategi är riskträrdet för att tas upp som

kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern kontrollplanen och att fokus ska vara
på de stora riskerna, Intern kontrollplanerna är i många fall omfattande och kan innebära
bristande kvalit6 på kontrollerna. Samtidigt måste det blitydlig i uppföljningen av intern
kontrollen att awikelser åtgärdas och återrapporteras till nämnder och kommunstyrelsen.
Ett förslag på omarbetad strategi kommer tas fram i samråd med nämndernas intern kontrolls
a m bassadörer och återrapporteras til I kom m u nstyrelsen in nan novem ber.

Med anledning av ovanstående har det tagits fram ett förslag på revidering av reglementet för
intern kontroll.

Beslutsunderlag

r Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag tilt beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente
för in tern ko n tro ll enligt förel i g ga nde förslag.

Beslutsgång

o frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Reglemente för intern kontroll, revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för intern kontroll enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 6 $ ska nämnderna var och en inom sitt område se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt
tillfredsställande sätt. Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och

samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verkamhet.
Kommunfullmäktige har 22 november 2017 antagit ett reglemente för intern
kontroll med syfte att säkerställa att styrelse och nämnder upprätthåller en

tillfredsställande intern kontroll.

Enligt 11 $ första stycket i reglementet för intern kontroll ska styrelsen med

utgå ngspu n kt frå n näm ndernas uppfölj n ingsra pporter utvä rdera kom m unens

samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs föranstalta om
sådana.

En slutsats som kan göras utifrån tidigare års utförda uppföljningarna är att det vid

de första uppföljningstillfällena inte finns mycket rapporterat till nämnderna. Detta
tillför heller inget utifrån kommunstyrelsens uppsiktsansvar då det inte
framkommer några awikelser. En generell praxis bland kommuner är att intern

kontroll oftast bara återrapporteras en gång om året till kommunstyrelsen. Därför
föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att nämnderna endast
rapporterar resultatet från uppföljningen av intern kontrollplanen en gång per år, i

samband med bokslut, till kommunstyrelsen.

En översyn behover även göras av strategin för intern kontroll för att bedöma vilka
risker som ska tas med i intern kontrollplanen, I nuvarande strategi är riskvärdet

för att tas upp som kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern
kontrollplanen och att fokus ska vara på de stora riskerna. Intern kontrollplanerna
är i många fall omfattande och kan innebära bristande kvalit6 på kontrollerna.

Samtidigt måste det blitydlig i uppföljningen av intern kontrollen att awikelser
åtgärdas och återrappofteras till nämnder och kommunstyrelsen. Ett förslag på

omarbetad strategi kommer tas fram i samråd med nämndernas intern kontrolls

ambassadörer och återrapporteras till kommunstyrelsen innan november,

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-0r-27 KS202U5t

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se 6
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
Controllern

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-0r-27 KS 202Ll5L

Linnea Stockman
Controller
0s30-180 32
linnea.stockman@mellerud.se

Sida
2 (2)

Med anledning av ovanstående har det tagits fram ett förslag på revidering av
reglementet för intern kontroll. I förslaget är text som ska tas bort överstruken
samt rödmarkerad och tillägg av ord gulmarkerade.

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll
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2021-02-03

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

SYFTE MED REGLEMENTET

1 $ Syfte

Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksam
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, regleme , Pol m

Organisation av intern kontroll

2 $ Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret for att tillse att od intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att e n intern kontrollorgani kommunen
samt tillse att denna utvecklas ut .- o

rlra n kommune

I

I

I

förvaltningsöverg ripa nde anvisningar och

3 $ Nämnderna

den in rna

ns kontroll
upprättas.

len
ntrollen

Därvi ska

en inom respektive
tillse att

I

I

Nämnderna har det yttersta ansva
verksamhetsområde. Den enskilda

En organisation upprätta
Regler och anvisninga

4 $ Förvaltning
,ri,.
'l:lll''

n

för den i

ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att
r de så att en god intern kontroll kan

åttas 9g vederbörande ska leda arbetet med att
en god intern kontroll. Reglerna ska antagas av respektive

nämn
Fö ngsc löpande rapportera till nämnden om hur den interna
ko llen ra

s5 En hefe r/Verksa m hetsa nsva riga

De verksa nsvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa
antagna regle och anvisningar om intern kontroll samt ska informera övriga anställda
om reglernas och anvisningarnas innebörd, Vidare har de att verka för att de anställda
arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern
kontroll.

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller
den som nämnden utsett.

6 $ övriga anställda

övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning

1

d

anv
detta an

upprätthå
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2021-02-03

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller
den som nämnden utsett.

UPPFöLJNING AV INTERN KONTROTL

7 $ Styrning och uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet i nom nä m ndens verksa m hetsområde.

Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

8 $ Plan för intern kontroll

Nämnderna ska varje år, senast vid årets sista sammanträde, antag en särskild planering
for uppföljning av den interna kontrollen.

Styrelsen ska senast vid sammanträdet i november besluta om gemensamma
kontrollområden för kommande år.

9 g Uppföljning av plan för intern kontroll

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i

intern kontrollplan.

1O $ Nämndernas rapportskyldighet

Nämnden ska senast i samband med årsbokslutet

$pprattande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till styrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer,

11 $ Styrelsens skyldigheter

Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs
föranstalta om sådana.

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala
företagen och kommunalforbunden.

2
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING Flik
Titel

Reglemente för intern kontroll

Fastställd av KF E 140 Den 22 november 2017 Sida
L:2Ersätter Utbvtt den Siqn

SYFTE MED REGLEMENTET

1 5 Syfte

Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:

. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

' Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, reglementen, policys m.m

Organisation av intern kontroll

2 $ Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.
I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen
samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid ska
förvaltni ngsöverg ri pande anvisni n gar och reg ler upprättas.

3 $ Nämnderna

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

. En organisation upprättas för den interna kontrollen

. Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

4 $ Förvaltningschefen

Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att
konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan
upprätthållas. I detta ansvar ligger att vederbörande ska leda arbetet med att
åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antagas av respektive
nämnd.
Förvaltningschef är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna
kontrollen fungerar.

5 $ Enhetschefer/Verksamhetsansvariga

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa
antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt ska informera övriga anställda
om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda
arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern
kontrolL

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller
den som nämnden utsett.

10



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FÖRFATTNINGSSAM LING Flik
Titel

Reglemente för intern kontroll

Fastställd av KF E 140 Den 22 november 2017 Sida
2:2Ersätter Utbvtt den Sion

6 g övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller
den som nämnden utsett.

UPPFöLJNING AV INTERN KONTROLL

7 $ Styrning och uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrol lsystemet i nom näm ndens verksa mhetsområde.

Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

8 $ Plan för intern kontroll

Nämnderna ska varje år, senast vid årets sista sammanträde, antag en särskild planering
för uppföljning av den interna kontrollen.

Styrelsen ska senast vid sammanträdet i november besluta om gemensamma
kontrollområden för kommande år.

9 S Uppföljning av plan för intern kontroll

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i

internkontrollplan.

1O $ Nämndernas rapportskyldighet

Nämnden ska tre gånger per år, i samband med att första prognos redovisas till
fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

11 $ Styrelsens skyldigheter

Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera
kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs
föranstalta om sådana.

Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala
företagen och kommunalförbunden.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ÄneNoe g Dnr KS 202LltL3

Hållbar platsuWeckling på Kroppefjäll i Dals Rostock, ansökan om
kommunal medfinansiering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. beviUa ansökan om medfinansiering med 125 tkr.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag under förutsättning
att föreningen blir beviljad bidrag från Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

Kroppefjälls Bed & Breakfast har kommit in med en skrivelse till kommunen där man föreslår att
flera aktörer i Dals-Rostock tillsammans med kommunen söker Västra Götalandsregionens stöd
för "Organisering av hållbar platsuWeckling". Detta skulle ge möjlighet till att få en projekt-
ledare som driver ett arbete med att uWeckla besöksnäringen på orten samt att göra det mer
attraktivt för de boende,

Sista ansökningsdag tillVästra Götalandsregionen är 15 mars 2021,

Melleruds kommun ser positivt på att vara en part i detta arbete men vill att bidraget söks av
en lämplig förening som är part i samarbetet alternativt att man bildar en lokal samhälls-
förening.

Beslutsunderlag

r Skrivelse från Kroppefjälls Bed & Breakfast
o Länk till VGR bidrag : https : //www.vgreq ion.se/hal lbara platser2Z
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas uid arbetsutskottets sammanträde den 9 marc 2O27,
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Hållbar platsuWeckling på Kroppefjäll i Dals Rostock

Förslag till beslut

Bevilja ansökan om medfinansiering med 125000:- som tas från Kommunstyrelsens
förfogandeanslag förutsatt att föreningen blir beviljad bidrag från VGR,

Beskrivning av ärendet

Kropperjälls B&B har kommit in med en skrivelse till kommunen där man föreslår att flera

aktörer i Dals-Rostock tillsammans med kommunen söker VG-regionens stöd för "Organisering

av hållbar platsuWeckling ' '. Detta skulle ge möjlighet till att få en projektledare som driver ett
arbete med att uWeckla besöksnäringen på often samt att göra det mer attraktivt för boende,

Sista ansökningsdag till VGR är 15/3.

För mer detaljer se bifogad bilaga.

Län k ti I I VG R bidrag : https : /lwww.vqregion.se/ha I lba raplatser22

Overväganden

Kommunen ser positivt på att vara en part i detLa arbete men vill att bidraget söks av en
lämplig förening som är part i samarbetet alt. att man bildar en lokal samhällsförening. Arbete
pågår med detta och lösning presenteras vid KSAU 9 mars.

Ekonomiska konsekvenser

Projektledare 18 mån ä 50o/o 450000:-
Informationsmaterial, annonsering, möteskostnader 50000:-

Totalt: 500000:-

Bidrag att söka:
Nerlagd arbetstid:
Kontant finansiering av kommunen:

250000:-
125000:-
125000:-

Bilaoor

Skrivelse från Kroppefjälls B&B

Magnus Olsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef
Tillväxtchef
Förvaltningsekonom Samhä llsbyggnad

Sam hällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 73,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000-1488 Webbplats : www. mellerud. Se16



Hållbar platsutveckling på Kroppefjäll i

Dals Rostock

Sammanfattning
Västra Götalandsregionen har gjort en utlysning inom Hållbar Platsutveckling med syfte att

stärka Västra Götaland och dess kommuner. Vi vill genom projektet skapa ftirutsättningar lor
Kroppefiälls området och Dals Rostock till att bli en fungerande destination ftir alla; kommunen,

fiireningslivet, byboma och fiiretagen. Vidare ser vi projektet även som ett startskott ör att skapa

en destination som är örberedd på det kommande tågstoppet. Vi som skriver ansökan

representerar olika delar i samhället; kommunen, föreningsliv och det privata näringslivet.

I takt med att samhället örändras och rekommendationer om utomhusvistelser ökar och boende-

och resmönster ändras ser vi vikten av att kunna möta och fänga upp människorna som redan nu

vistas och de som kommer att vistas i vår kommun och ort. Vi ser projektet som en möjlighet att

kunna mötas och jobba med frågor som berör vårt närområde.

Vi ser även projektet som en viktig del i den detaljplan som nu utformas över Dals Rostock i

samband med planering ör ett tågstopp på orten. I denna planering är det av stor vikt att vi
inkluderar Kroppef älls området som destination, ftir skapa fönrtsättningar'ftir utveckling på

orten.

Kroppefiälls området är av stor vikt ftir ortsbor, ftiretag, besökare, skolan och turism och är en

viktig del för att få en hållbar utveckling av Dals Rostock. Området har en viktig attraktionsktaft

men den har också möjlighet att utvecklas och stär'kas. Med ett ökat tryck på omr'ådet kommer

även ett ökat underhållsbehov, skötsel och ansvar. Vi vill att Kroppe{älls området ska bli en

plats som är tillgänglig och öppen fiir alla! Kroppe!älls området är vackert med naturreservat,

välbevarade historiska byggnader, badsjö, promenadslingor, nyrenoverat B&8, utegym och en

dagsaktuell hälsohistoria - detta gör oss unika! Nu vill vi göra området mer tillgängligt, höja

kvalitön och berätta fiir omvärlden att vi finns!
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Omradet på Kroppefiäll består av 3 delar;

r OK- Kroppefiä11, lokal ideell forening. Föreningen har en MTB teknikbana, flera

motionsslingor samt en funktionsvatiation-anpassad klubbsfuga och ett

funktionsvariations-anpassat gym.

o Reservaten. Mörtdärns nafurreservat (kommunen) och Svaruaretotpet

Natumesewat (Västkuststiftelsen). Saedeus Runda- En urrik hälsoslinga sedan

Sanatorietiden i början av 1900-talet med monument längst vägen.

o Kroppefiällsparken (privatägt). Här finns privata bostäder, ftirefag, foreningsliv

och B&B. År 1911 öppnade ett sanatorium på omr'ådet, byggnaderna sedan denna

tiden är kvar på platsen.

För att öka tillgänglighet och attraktionskraften kring Kroppefiäll och Dals Rostock ser vi att

dessa tre områden behöver en gemensam målbild med planerad logistik, ett utvecklat samarbete

mellan de olika aktörerna och intressentema på platsen, en tydligare kommunikation, bättre

information och en tydlig ansvalsördelning mellan partema.

Syfte
Syftet är att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring området Kroppefiäll, dels ör de

som bor här idag, fiir fiiretag som är verksamma på platsen men även ftjr att göra området mer

attraktivt fiir besökare, fuamtida boende och framtida öretag. Vi vill genom samverkan tavara

på möjligheterna som området erduder, sätta upp gemensamma mål och organisera oss i målet

att skapa en mer attraktiv plats.

Projektet kommer göra det möjligt for partema att få med viktiga detaljer i den utvecklingsplan

kommunen arbetar med kring detaljplaner. Vi ser vidare att projektet kommer öka forståelsen for
varandra och platsen. Utveckling kring denna ort kommer generera en hållbar plats ftir boende,

foretag och ftireningar samt göra kommunen mer attraktiv.

MåI
Målet är att tillsammans med kommunen, de aktiva ftireningarna och foretagen på platsen

utveckla Kroppefiälls området och Dals Rostock som destination samt att vi i slutet av projektet

har skapat en stabil organisation och ekonomisk grund fiir att platsen ska få en stark grogr"und att

leva vidare på. Vi vill skapa en gemensam och hållbar målbild for Kroppefiälls området och att

projektet blir en fortsättning och forstärkning av det arbetet vi redan startat.

Långsiktigt mål är att vi genom detta arbete lättare ska kunna fortsätta utveckla

Kroppefiällsområdet och Dals Rostock eftersom vi då har en gemensam grund och fiirstärkt

kommunikation mellan partema.
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Målgrupp
Projektet syftar till att skapa bättre forutsättningar ör foreningslivet, ftiretagen, ortsbor,

kommunen och besökare. Det är en bred grupp av bland annat unga, gamla, kvinnor, män,

inbitna ortsbor, nysvenskar, asylsökande, maratonlöpare, vandrare, cyklister, nybörjare, personer

med funktionsvariationer, kulturutövare- listan kan göras lång och vi vill skapa ännu bättre

forutsättningar för dessa besökare.

Långtidseffekter
De som bor och verkar på Kroppef,äll och i Dals Rostock får bättre lorutsäthringar och en ökad

gemenskap samt trivsel. Fler besöker, verkar och flyttar till Dals Rostock med omnejd.

. Ökad trivsel. Genom att skapa bättre forutsättningar att vistas på och forflytta sig

kring Kroppe{älls Området kommer de som bor på i byn trivas bättre.

o Företagsamhet ökar. De fi)retag som är etablerade får en bättre forutsättning att

driva sina verksamheter. Att de foretag som finns på platsen trivs bidrar till att fler

töretag vill etablera sig.

. Ökad turism. Genom att göra platsen mer tillgänglig för naturhtrismen ökar

besökarna.

r En attraktiv kommun att flytta titt och vistas i. Genom att skapa ett bra besöksmåI,

bra ställe att bo på och bra foretagtagsklimat ökar inflyttningen till kommunen.

o Starkare koppling mellan aktörer på plats. Genom att Kroppe{ällsområdet och

byn fär en starkare koppling mellan varandra kommer de foretag i byn fä mer nytta av

besökarna på Kroppefiällsområdet. Affåren, butikerna kommer fa ökat besöksantal.

Det kommer även gör det lättare ftir skolan att besöka platsen och använda den i sin

verksamhet.

o Tillgängligheten kommer öka. Med en ökat tillgänglig och tydligare

kommunikation kring platsen komrner tillgängligheten att öka.

o Större förståelse mellan parterna. Det kommer öka florståelse mellan de olika

parterna som verkar och bor på platsen.

. Ökade skatteintäkter. Genom att tler flyttar till och har fiiretag på platsen ökar

skatteintäkterna till kommunen.

r Ett attraktivt Dals Rostock och Kroppefjäll.
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Vilka berörs av projektet

Föreningslivet, foretagen, kommunen, oftsbotna. Kroppeflälls området är av stor vikt föt alla

dessa parter. Genom att öka attraktionen och möjliggöra ftir ett bredare användningsområde av

Kroppefiäll samt binda samman detta med byn kommer alla parter beröras.

Föreningsliv;
o Ok- Kroppefiäll
o Kroppefiäll IF
r Hembygdsforeningen
o Vandrarna
o Kroppe{ällKulturfiirening

f,'öretag;
o Kroppe{ällB&B
o Kerstin Ljungqvist
o Falkens Gröna

r Kultivation
o Sandlycke Gård

r Foodtruck Dalsland

o Byxfickanslivs
o Rostocks Keramik

Kommunen;
o Naturområde
r Förskola
r Skola F-6

Boende i bygden med omnejd.
o Projektet kommer främst drivas av de parter som idag är på plats på området men

kommer involvera alla som verkar och nyttjar området.
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Bakgrund
Vi befinner oss mitt i en samhällsforiindring där livsstil, plats fi)r boende och arbetssätt är i
fiirändring. I sviter av pandemin har vi alla wingats till fiirändringar av olika slag men pandemin

har även öppnat möjligheter till en samhällsforändring betydligt snabbare än vad som annars

hade skett.

Några exempel;
o Fler riktar sina blickar från städer till landsbygd.

o Huspriser på landsbygden går upp.
o Fler kan tänka sig att arbeta deltid hemma och deltid i staden.

r Fler överväger att flytta ut på landet.

Naturturismen exploderar inom landet när gränserna och resmöjligheterna utomlands begriinsas.

Detta i samband med en växande miljörörelse triggar oss att hemestra. Boende på orlen vänder

sig till utomhusaktiviteter när många inomhusaktiviteter stänger. Fler vistas i utomhusmiljön,
grillar, cyklar, springer och vandrar.

Mycket tyder på att framtiden kommer fortsätta i denna riktning och Dals Rostock med

Kroppefiäll har en otrolig potential attvara en del i denna utveckling och bli en attraktiv plats fiir
många.

Det omfattande diskussionsunderlaget "DET GODA LIVET I DALSLAND" VGR har tagit fram
kring Dalsland visar att Dalsland har stora utmaningar fiir vända den negativa trenden i
landskapet. En äldre befolkning, en svagt utvecklad arbetsmarknad och invånare som är något

mindre nöjda med livet än snittet i många andra delar av Västra Götaland. Samtidigt har

Dalsland betydande resurser.

o En egen historia
o En tydlig identitet
r En stark kulturell tradition
o Unika natur och turismupplevelser

Vidare har Dalsland en fastighetsmarknad med mycket låga priser vilket på sikt bör kunna locka

f'ler investerare och men vilket även möjliggör att leva ett bra liv med lägre inkomster. De låga

fastighetsprisema är samtidigt ett tydligt tecken på dagens läga attraktivitet. Ingen annan del av

Västsverige har motsvarande siruation och grannlandskapen bedöms överlag som betydligt mer

attraktiva av invånarna. Behovet av att öka attraktiviteten och få fler att flytta in är stort.

Kroppefiällsområdet i kombination med byn har de förutsättningama som krävs fiir att öka

attraktionen kring platsen.

r Stora naturområden med reservat och goda motions fiirutsättningar.
o Ett område som används av människor i olika- ålder, könstillhörighet, nationellt

ulsprung, behov, formågor och intresse.

o Starkt foreningsliv med ett etablerat samalbete mellan dessa.

o Företagare som är verksamma på platsen inom olika områden; turism, industri, konst,

kultur, livsmedel, jordbmk, butiker, historia, mat, hälsa m.m.
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r Skola från forskola till årskurs 6.

o En pågående detaljplansutveckling och investeringar av kommunen ftir att möjliggöra

fiir ett tågstopp.

r Unika besöksmål med olika inriktningar; historiska, kulturella, natul och småskalig

hållbar odling.
o Etablerade, men även nystartade foretag som vill satsa i området.

o Livsmedelsbutik
o Företag på plats som även har kopplingar och är verksamma i andra delar i landet,

t.ex. Göteborg. Dessa öretag jobbar aktivt med att öka samarbetet mellan landsbygd

och stad.

o Start av samtal mellan kommun och ftiretagare om en gemensam målbild och behov i

omr'ådet.

o Start till samtal mellan kommun och foreningar om en gemensam målbild och behov i

omlådet.
o En vilja att samarbeta och ufveckla platsen.

r Vi ser ett ökat intresse av området från bybor, foretagare och turister.

o Starkt samarbete med Förvaltningen for kulturutvecklingen i Västra Götaland,

Turistrådet och Visit Dalsland.

Det som behövs for att kunna använda och utveckla platsen är en ökat samverkan mellan

kommun, loreningsliv och foretagare. För att klara det ökade trycket och kunna fånga upp det

ökade infiesset behöver vi ftirstär'ka och snabba på de insatser som är påbörjade, genom projektet

ser vi att detta är möjligt. Projektet möjliggör att samordna de olika delarna av utveckling som

redan sker på plats genom tillsättande av en projektledare samt skapa en gemensam plan över

helheten, utan projektet finns inte deruta möjlighet.

Idag finns flera brister på Kroppefiälls området som besöksmål både ör boende på området och

besökare utanftir. Det uppstår problem rned parkering, grillplatser som är for få, privata ägor som

tas som allmän mark, personer som inte är medlemmar i OK-Kroppe{äll använder klubbstugan

med dess faciliteter utan att bidra rned en avgift. Vidare finns ingen information om helheten i
området, området är bitvis inte tillgänglighetsanpassat och det är oklart vilka ansvarsområdet

som vem har ansvar för både praktiskt och ekonomiskt.

Ufvecklingen av området är startad genom samtal mellan kommun och patler sedan över ett år

tillbaka. I denna process har det blivit tydligt att det behövs en starkare samverkan mellan alla

parter ftir att få till den forhöjda attraktionskraften vi ser är möjligt och kunna fiirvalta den högre

efterfiågan på området och därmed även bygden. Projektet hållbar platsutveckling skulle ge oss

möjlighet att på den nivån som vi tror krävs kunna arbeta ftir en större samverkan, mer hållbar

planering och utveckling än vad vi annars har kapacitet till. Vi ser en utmaning och nödvändighet

att arbeta med denna process och då behöver vi tid och ekonomiskt bidrag att klara denna. Vi ser

också att det skulle ge precis den extra effekt som krävs for att nå vårt mål till fullo.
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Projektbeskrivning
Förutsättningar
Västra Götaland 2A20 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
2414-2024
Målet med Västra Götaland 2020 är att ge invånama i Västra Götaland bästa möjliga
fiirutsättningar att utvecklas. Syftet är att ylterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv,

ansvarsfull och internationellt konkun'enskraftig kunskapsregion fiir kvinnor och män. Strategin

har ffra huvudområden: "En ledande kunskapsregion", "En region ftir alla", En region där vi tar

globalt ansvar" och "En region som syns och engagerar''.

lnsatserna inom Västra Götaland 2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fiirdelade på nio

omr'åden. Inom varje område och fråga finns mål som visar inriktningen på arbetet. De nio
prioriterade områdena är:

r Ett gott klimat fiir kreativitet, entreprenörskap och öretagande

r Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden

r Bryta utanforskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och

arbetsliv
r Livslångt lärande fiir ökad delaktighet och konkurrenskraft
o Tillgång till kommunikation fiir arbete, utbildning och livskvalitet
o Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan

o Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer
o En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och

delaktighet
. Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden

Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och uweckling i Västra Götaland 2014-2020 finns i
sin helhet på: www.vgregion.se/ v*G2020

Vad prioriterar regionutvecklingsnämnden?
Regionutvecklingsnämnden medfinansierar projekt som bidrar till en hållbar tillväxt och

uweckling i Västra Götaland och som ligger i linje med tillväxt och ufvecklingsstrategin Västra

Götaland 202A och Vision Västra OOrut*U.r,obrytning
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Platsen och dess behov av utveckling

Historia
Doktor Saedens Runda och Kloppefiälls Parken med sanatoriebyggnader från tidigt 1900{al är

en kglftrrskatt som är ett givet besöksmåI. Den är dessutom direkt kopplad till Bnrnnsparken och

verksamheten där såsom örtagården och brunnsmuseet. Det passar for den kulturintresserade,

promenadsugna eller varfiir inte en skattjakt for barnen. Värdet av att vistas i naturen, historien

kopplingen till det som sker idagär både aktuellt och viktigt att ta till vara på. Här behövs det

infonlation om historien kring Sanatoriet och besöksmålen som är tillgängliga att se idag. Vi

behöver fortsätta diskussionerna hur vi ska forvalta denna unika kulturskatt och hur det

långsiktigt ska kunna bära sig ekonomiskt. Vi behöver planera hur slingan, byggnaderna, patkett,

historien ska bli mer tillgänglig samt kartlägga vilka insatser och upprustningar som krävs nu och

på tängre sikt samt definiera vad som krävs for att detta ska underhållas kontinuerligt och bära

sig ekonomiskt, arbetsmässigt och under vems ansvar.

Parken
Parken var en stor del av verksamheten på Kroppef äll i början av 1900-talet. Det fanns en

damm, tennisplan, fotbollsplan med mera. Området iir fortfarande något som frekvent används

av de som bor i bygden med ornnejd.

Det skulle behövas en uppdatering av utflormningen av parken så att denna kan användas av

besökare utan att de inkräktar på de som idag bor i vissa byggnader året runt. Parken behöver

även utformas efter de användningsområden som efterfrågas idag'

Det skulle vara en forstärkning av hela området att tex:

o Röja och dränera kring fotbollsplanen och fundera kring dess bästa

användningsområde.

o Använda bäcken bredvid fotbollsptanen och rusta upp den delen av parken så det

blir en promenadslinga med parkbänkar i vacker miljö. Vi ser också möjligheten

att här plantera trevliga växtligheter som gynnar bin och insektslivet och som

samtidigt knyter an till platsens historia'

Det behövs även information på plats och digitalt om Kroppefiälls området, detta ska finnas på

flera ställen så att man som besökare kan känna sig trygg men även få tillgång till de guldkorn

som finns, tex:

o Hur ser det ut idag? Vad finns på området? En karta över alla tre delar och hur

dessa hänger ihop samt vad de har att erbjuda.

o Var ska jag som besökare Parkera?
o Var kan jag grilla?

e Vart kan jag promenera?

o Var finns toalett, mat, boende?
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. Hur ligger Krnppefiälls området i förhållande till byn och framtida tågstation?

Genom en starkare samverkan mellan de olika partema kommer vi kunna skapa en tryggare

plattform sorn möjliggör tillväxten vi alla strävar efter.

Mörttjärn
Tjärnet var redan under Sanatorium-tiden en viktig del av området och dr, liksom parten, än idag

ett attraktivt besöksmåI. Slingan kring sjön skulle behöva tillgänglighetsanpassas. Vi har även,

genorn åren, sett intresset flor fiske och därfiir vore det bra att anlägga fiskebryggor runt tjärnet.

Grillplatser och ved
Mat-trenden lutar tveklöst åt utomhusmatlagning och detta har verkligen fått en ännu stöme

bredd i och med pandemin. Vi ser det som otroligt viktigt att kunna erbjuda bra grillplatser, ved,

sopstationer (källsortering) på Kroppefiälls området. Det är av stor vikt att vi kan välkomna och

rnöta det behovet som finns idag och som kommer att finnas framöver. Fler människor vistas i
naturen, fler vill laga mat i naturen, fler vill ha picknick i naturen och mer skräp hamnar i

naturen. Vi behöver göra det enkelt ör besökare att källsortera och laga mat på rätt sätt. Vi vill
skapa fonrtsättningar for att det ska vara enkelt och hållbart att vistas på området.

Logistik och parkering
Vi behöver utfonna hur detaljplanen i stort ska se ut. Tex:

o Parkering
r Toaletter
o Infrastruktur- hur ska vägar gå for att binda samma olika aktörer och platser

r Koppla salnmatl byn, Kroppe{älls området samt den fi'amtida tågstationen.

Ti I I gän g I i g hetsan passn i n g
I största möjliga mån bör projektets alla delar tillgänglighets anpassas for att göra vår1 område

besöksvänligt for alla. Detta är även en stark motivation till projektet då det redan i närheten

finns en klubbstuga, utomhusgym och ett boende (Kroppe{ällB&B) som är

tillgängl i ghetsanpassat.

Ansvarsområden och ansvarsfördelning
Vidare behöver vi strukturera upp de olika ansvarsområdena kring Kroppe{älls området som

besöksdestination både praktiskt och ekonomiskt. Vi behöver genom projektet skapa länkar

mellan de processet som redan pågår ör att arbeta mot en gemensam helhet fibr att på sås sätt

samordna oss, effektivisera och få mer ut av arbetet vi lägger ner. Målet är att projektet ska

mynna ut i ett gemensamt tydligt mål kring området. Dels en plan för utveckling, underhåll men

dven ekonomiskt ansvar och någon folm av sammzu'betsgrupp. Vi ser även att projektet kommer

möjliggöra for oss att undersöka och komma fram till i vilken form vi ska ha denna
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sarnmarbetsgruppen/urvecklingsbolagt. Vi ser en möjlighet att iprocessen ta in Coompanron som

diskussionspart och kompetens kring detta område.

Deffa kommer leda till att alla parter'även i frarntiden har lättare aft utveckla verksamhetema

inom respektive område och samarbeta i möjliga projekt. Det stärkta nätverket kommer göra att

det är mer attraktivt och lättare ftir nya öretag att etablera sig. Ett bra samarbete skapar ett tryggt

sammanhang och detta gör platsen mer attraktiv att bo på och flytta till.
Denna utveckling och projekt är nödvändig for att få en ökat attraktion av Kroppe{ällsområdet

och Dals Rostock.

Projektinnehåll
o Sammanfatta de utvecklingsbehoven som idag är kartlagda av olika parter.

o Göra en prioritering och plan över hur dessa ska genomforas.

o Ansvarftirdela det som behöver göras på kort och lång sikt.

r Gemensamt göra en ekonomiskt plan Rir området.

o Skapa en samarbetsgrupp som långsiktigt arbetar med platsen och stärker samverkan.

o Utreda vilka projekt som gemensamt ska genomföras på platsen ftir att komma

vidare.

Kommunen är projektägare och den part som skickar in ansökan. Kommunen bidrar även med en

persor/flera personer som aktivt lägger tid och engagemang i projektet. Denna person bidrar till
att samordna och kontakta de olika tjänsternännen inom kommunen som kommer vara berörda

av prnjektet samt att tillhandahålla den information och utveckling som projektet leder till. Detta

for att maximera effekten av den insats vi gemensamt gör i projektet. Kommunen bidrar med den

2loÄkontanta insatsen som är nödvändig för projektet.

Kroppe{äll B&B bidrar med en drivande projektledare som samotdnar och kontaktar de företag

och fiireningar som finns på platsen. Denna projektledare kommer tillsammans med

representanter från kommunen driva projektet. Kroppe{ällB&B kommer även bidra med ideell

rid.

Föreningslivet och övriga öretagare kommer bidra med ideella timmar i projektet.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

Änrnor + Dnr KS 2o2Ll6B

Feriearbete för ungdomar - äskande om medel lör 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökning av antalet
feriearbetsplatser till 45 platser under förutsättning denna utökning genomförs 2021.
Medel tillförs nämnden efter redovisning antalet feriearbetare. Anslaget finansieras av
kommu nstyrelsens förfogande anslag.

2. avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för höjd ersättning till
70 kronor per timma.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på högstadiet
möjlighet till 3 veckors feriesommarjobb, AME ser att detta har en stor betydelse för de
ungdomar som kanske inte har egna kontakter för att hitta ett sommarjobb och detta bidrar då
också till att delvis underlätta en bättre social situation för flera ungdomar. Ju fler ungdomar
som arbetar på sommaren ger också ett lugnare och tryggare samhälle. AME ser behov av att
även ge gymnasieelever på årskurs 1 möjligheten att söka kommunala feriesommarjobb samt
att ersättningen för feriearbete höjs.

De senaste två åren har kommunen kunnat erbjuda alla sökande i årskurs 9 ett feriearbete
(31 platser 2020). Detta var även möjligt under pågående pandemi 2020 de vi tappade ca 15
platser inom äldrevården och förskolorna. AME ser därför en möjlighet att 2021 erbjuda cirka 45
platser. AME ser också behov av att höja ersättningen från 60:-/tim till 70:-/tim. Lönenivån har
varit oförändrad de senaste fem åren.

Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet behöver därför tillföras 200 tkr i

extra stöd för innevarande budgetår,

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den27 januari 202L, g 7, att föreslå kommun-
styrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i årskurs 1 ges möjlighet till tre
veckors feriearbete samt att ersättningen höjs till 70 kronor per timme.

Kommunstyrelsens förvaltning har jämfört ersättningar för feriearbete i årskurs 9 med fyra
andra kommuner. För ingen av dessa kommuner var ersättningen högre än 60 kronor per
timma för årskurs 9. Ansökan om tilläggsanslag för höjning av ersättning till 70 kronor per
föreslås därför avslås.

Det är positivt att erbjuda fler ungdomar feriearbete men med rådande pandemi och försening
av vaccination är det i dagsläget osäkert vilka rekommendationer som gäller till sommaren. Ett
tilläggsanslag på 150 tkr föreslås beviljas till utbildningsnämnden under förutsättning att antalet
platser utökas till 45 st, Medel föreslås tilldelas nämnd efter redovisning av antalet
feriearbetare.
Beslutsunderlag

e Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202I-0I-27, $ 7, med tjänsteskrivelse.
o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-02-09, g 47.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2021-02-23

sida
4

947 Dnr KS 202Ll6B

Feriearbete för ungdomar - äskande om medel för 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökning av antalet
feriearbetsplatser till 45 platser under förutsättning denna utökning genomförs 2021.
Medel tillförs nämnden efter redovisning antalet feriearbetare. Anslaget finansieras av
kommunstyrelsens föfogande anslag.

2. avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för höjd ersättning till
70 kronor per timma.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på högstadiet
möjlighet till 3 veckors feriesommarjobb. AME ser att detta har en stor betydelse för de
ungdomar som kanske inte har egna kontakter för att hitta ett sommarjobb och detta bidrar då
också till att delvis underlätta en bättre social situation för flera ungdomar. Ju fler ungdomar
som arbetar på sommaren ger också ett lugnare och tryggare samhälle. AME ser behov av att
även ge gymnasieelever på årskurs 1 möjligheten att söka kommunala feriesommarjobb samt
att ersättningen för feriearbete höjs.

De senaste Wå åren har kommunen kunnat erbjuda alla sökande i årskurs 9 ett feriearbete
(31 platser 2020). Detta var även möjligt under pågående pandemi 2020 dA vi tappade ca 15

platser inom äldrevården och förskolorna. AME ser därför en möjlighet att 2021 erbjuda cirka 45
platser. AME ser också behov av att höja ersättningen från 60:-/tim till 70:-/tim. Lönenivån har
varit oförändrad de senaste fem åren.

Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet behöver därför tillföras 200 tkr i

extra stöd för innevarande budgetår.

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 27 januari 202L, g 7, att föreslå kommun-
styrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i årskurs I ges möjlighet till tre
veckors feriearbete samt att ersättningen höjs till 70 kronor per timme.

Kommunstyrelsens förvaltning har jämfört ersättningar för feriearbete i årskurs 9 med ffra
andra kommuner. För ingen av dessa kommuner var ersättningen högre än 60 kronor per
timma för årskurs 9. Ansökan om tilläggsanslag för höjning av ersättning till 70 kronor per
föreslås därför avslås.

Det är positivt att erbjuda fler ungdomar feriearbete men med rådande pandemi och försening
av vaccination är det i dagsläget osäkert vilka rekommendationer som gäller till sommaren. Ett
tilläggsanslag på 1S0 tkr föreslås beviljas till utbildningsnämnden under förutsättning att antalet
platser utökas till 45 st. Medel föreslås tilldelas nämnd efter redovisning av antalet
feriearbetare.

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-0I-27, $ 7, med tjänsteskrivelse.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

J usteran Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
202L-O2-23

sida
5

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden tilläggsanslag med 150 tkr för utökning av antalet
feriearbetsplatser till 45 platser under förutsättning denna utökning genomförs 2021.
Medel tillförs nämnden efter redovisning antalet feriearbetare. Anslaget finansieras av
kommunstyrelsens förfogande anslag,

2. avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för höjd ersättning till
70 kronor per timma.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justeran Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2027-02-02 KS 2021168

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Feriearbete för ungdomar - äskande om extra medel för 2O2L

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar kultur- och utbildningsnämnden tillägganaslag med 150 tkr för
utökning av antalet feriearbetsplatser till 45 platser under förutsättning denna utökning
genomförs 2021. Medel tillförs nämnden efter redovisning antalet feriearbetare. Anslaget
fina nsieras av komm u nstyrelsens förfoga nde anslag.

Kommunstyrelsen avslår kultur- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för höjd
ersättning till 70 kr per timma,

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på högstadiet
möjlighet till 3 veckors feriesommarjobb. AME ser att detta har en stor betydelse för de
ungdomar som kanske inte har egna kontakter för att hitta ett sommarjobb och detta bidrar
då också till att delvis underlätta en bättre social situation för flera ungdomar. Ju fler
ungdomar som arbetar på sommaren ger också ett lugnare och tryggare samhälle. AME ser
behov av att även ge gymnasieelever på årskurs I möjligheten att söka kommunala
feriesommarjobb samt att ersättningen för feriearbete höjs.

De senaste Wå åren har kommunen kunnat erbjuda alla sökande i årskurs 9 ett feriearbete
(31 platser 2020). Detta var även möjligt under pågående pandemi 2020 då vi tappade ca 15
platser inom äldrevården och förskolorna. AME ser därför en möjlighet att 2021 erbjuda cirka
45 platser, AME ser också behov av att höja ersättningen från 60:-/tim till 70:-/tim. Lönenivån
har varit oförändrad de senaste fem åren,

Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet behöver därför tillföras 200 tkr i

extra stöd för innevarande budgetår.

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 27 januari 202I, 9 7, att föreslå
kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i årskurs 1 ges

möjlighet till tre veckors feriearbete samt att ersättningen höjs till 70 kronor per timme.

Kommunstyrelsens förvaltning har jämfört ersättningar för feriearbete i års kurs 9 med fyra
andra kommuner. För ingen av dessa kommuner var ersättningen högre än 60 kronor per

timma för årskurs 9. Ansökan om tillägganslag för höjning av ersättning till 70 kronor per

föreslås därför avslås,

Det är positivt att erbjuda fler ungdomar feriearbete men med rådande pandemi och försening
av vaccination är det i dagsläget osäkert vilka rekommendationer som gäller till sommaren. Ett
tilläggsanslag på 150 tkr föreslås beviljas till utbildningsnämnden under förutsättning att
antalet platser utökas till 45 st. Medel föreslås tilldelas nämnd efter redovisning av antalet
feriearbetare.

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148830



A
5

tå
a-l

rr
al

F

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-02-02 KS202L/68

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
el isa beth.ca rlstein@ mel lerud.se

Sida

2 (2)
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MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-0t-27

Dnr KUN 2021122

sida
9

57

Feriearbete för ungdomar

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur och utbildningsnåmnden beslutar att

1. föreslå kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i

årskurs 1 ges möjlighet till tre veckors feriearbete.

2. föreslå kommunstyrelsen att ersättningen höjs till 70 kronor per timme.

Sammanfattning av årendet

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på hogstadiet
möjlighet till 3 veckors feriesommarjobb. Vi ser att detta har en stor betydelse för de ungdomar
som kanske inte har egna kontakter för att hitta ett sommarjobb, detta bidrar då också till att
delvis underlätta en bättre social situation för flera ungdomar. Ju fler ungdomar som arbetar på

sommaren ger också ett lugnare och tryggare samhälle,

AME ser behov av att även ge gymnasieelever på årskurs 1 möJligheten att söka kommunala
feriesommarjobb. Samt att ersättningen för feriearbete höjs.

Beslutsunderlag

e TJänsteskrivelse - Feriejobb

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur och utbildningsnämnden beslutar att

1. föreslå kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i

årskurs 1 ges möjlighet till tre veckors feriearbete,

2. föreslå kommunstyrelsen att ersättningen höjs till 70 kronor per timme.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på ftirslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta,

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

K L4

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS
KOMMUN

Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
DireKnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Anders Pettersson
0530-181 16
a nd e rs. pettersson @ mel leru d.se
11 lanuari 2020
KUN

Tjänsteskrivelse - Feriejobb till gymnasieelever årskurs 1, samt
höjning av ersättningen till 70:-/tim
Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs
9 och gymnasieelever i årskurs 1 ges möjlighet till tre veckors feriearbete.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att ersättningen höjs till 70:-
/tim.

Sammanfattning

AME ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på högstadiet möjlighet till 3 veckors
feriesommarjobb. Vi ser att detta har en stor betydelse för de ungdomar som kanske inte har
egna kontaKer för att hitta eft sommarjobb, detta bidrar då också till att delvis underlätta en
bättre social situation för flera ungdomar. lu fler ungdomar som arbetar på sommaren ger
också ett lugnare och tryggare samhälle.

Vi ser behov av att även ge gymnasieelever på årskurs 1 möjligheten att söka kommunala
feriesommarjobb.

De senaste Wå åren har kommunen kunnat erbjuda alla sökande årskurs 9 ett feriearbete (31
platser 2020). Detta var även möjligt under pandemin 2020 då vi tappade ca 15 platser inom
äldrevården och förskolorna. Vi ser därför en möjlighet att erbjuda ca 45 platser.

Vi ser också behov av att höja ersättningen till 70:-/tim, från 60:-/tim som varit oförändrad
minst de senaste 5 åren

Ersättningen till den enskilde har de senaste åren varit 60:-/tim, detta har inte indexreglerats.

Beslutsunderlag

Besluta att ferieungdomsplatserna även innefattar årskurs 1 på gymnasiet.

Besluta att höja ersättningen till 70:-/tim

Att tillföra AME 200 000: - i extra stöd för innevarande budgetår.

Anders Pettersson
Förualtningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

Änrnor s Dnr KS 202LlL3

Förva ltn i ngsboksl ut för kom m u nstyrelsen och kom m u nfu I I mä ktige
2020

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkä nner rapporten.

Arbetsutskottet godkänner Samhällsbyggnadsförualtningens slutredovisning av investerings-
projeld och avslutar ärendena.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut för
2020.I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens må1.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mnkr, varav
Kommunstyrelseförualtning 4,7 mnkr och Samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mnkr.
Affärsverkamheten redovisar ett underskott med 2,0 mnkr. Affärsverksamhetens resultat
redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar
inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre nås inte alls,
Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras i år.

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens rapporter, Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på -0,2 mnkr och
öveförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag
. Bokslutsrapport 2020 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2O27.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-02-16 KS202r/73

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Förualtningsbokslut för kommunstyrelsen och
kommunfull mäktige 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner rapporten.

Arbetsutskottet godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens slutredovisning av
investeringsprojekt och avslutar ärendena,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförualtningen har utarbetat ett
bokslut för 2020.I rapporten presenteras ekonomisK utfall för året,
investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må1.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mnkr, varav
Kommunstyrelseförvaltning 4,7 mnkr och Samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mnkr
Affärsverkamheten redovisar ett underskott med 2,0 mnkr, Affärsverksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i

bokslutet och påverkar inte resultatet.

Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre
nås inte alls, Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat
genomföras i år,

Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens
och valnämndens rapporter, KommunfullmäKige redovisar ett underskott på -0,2

mnkr och överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr,

Beslutsunderlag

Boksl utsra pp ort 2020 för Kom mu nfu I lmä ktige och Kom m unstyrelsen.

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148835
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Förualtningsekonom Kommunstyrelseförvaltningen
Förva ltningsekonom Samhä llsbyggnadsförva ltn ingen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-02-L6 KS202L|L3

Anna-Lena Andersson
Ekonom
0s30-181 39

anna-lena.andersson@mellerud,se

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

202L-03-03

Änrnor e Dnr KS 202ULz

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommu n 2O2O

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.

3, föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mnkr till resultatutjämningsreserven.
Reserven uppgår därefter till 26,1 mnkr

4. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
202L.

5. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med
47L tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Ärsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat pä t6,+ mnkr och
tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett överskott p3 22 ,2 mnkr.
Resultatet innebär att balanskravet uppnås.

Kommunens motsvarar 2,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag, Kommunens
nettoinvesteringar uppgick tll94,2 mkr, vilket var 73,6 mnkr lägre än budget.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av fyra finansiella mål
nås, I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån,
undantag för måluppffllelse för två av de finansiella målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att
två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk hushållning. Av kommunfull-
mäktiges 14 mål ärtio(72 o/o) helt uppffllda, wå (14 o/o) delvis uppfyllda och Wå (I4Vo)
uppfylldes inte.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-
25 972, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar,
som överstiger t o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 o/o äv intäkter från skatter
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för näruarande
26,1 mnkr, vilket motsvarar 4o/o av 2020 års intäkter från skatter och bidrag, En avsättning till
resultatutjämningsreseruen görs med2,4 mnkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter
till 26,1 mnkr, Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men något beslut om
överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och 2020 uppgår till47I tkr och
föreslås därför föras över till 2021 och föreslås finansieras genom att höja budgeten for
statsbidrag och utjämning.
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FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

Beslutsunderlag

. Årsredovisning 2020
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Årendet behandlas vid arbetsutskottets smmanträde den 9 marc 2O27.

BILAGOR
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2021-02-24 Ks202rlr2

Telefon
0530-180 00

Sida

L (2)

Kommunstyrelsen

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar attl

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

Föreslå komm u nful lmä ktige att överlä m na å rsredovisn ingen til I

kommunfu llmäktiges revisorer.

Föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mnkr till
resultatutjämningsreserven. Reseruen uppgår därefter till 26,1 mnkr

Föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte

övefförs till 2021.

Föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till
202L med 47L tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäKer och

utjä m ningsbid rag ökas med motsva ra nde belopp,

Sammanfaftning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat på L6,4
mnkr och tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett
överskott päZZ ,2 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet uppnås.

Kommunens motsvarar 2,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens
nettoinvesteringar uppgick till 94,2 mkr, vilket var 73,6 mnkr lägre än budget.

Melleruds kommun uppffller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av fyra
finansiella mål nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den

höga investeringsnivån, undantag för måluppfyllelse för två av de finansiella
målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att två av ffra finansiella mål ska nås för
att uppnå god ekonomisk hushållning. Av kommunfullmäktiges 14 mål är tio (72
o/o) helt uppffllda, två (14 o/o) delvis uppfyllda och wå (L4 o/o) uppfylldes inte.

Sedan 20L3 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för
att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-25 $ 72, kan en reservering till RUR göras

med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger
I o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 o/o äv intäkter

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148839
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202r-02-24 KS 202Ur2

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida
2 (2)

från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande 26,L mnkr, vilket motsvarar 4o/o dv 2020 års intäkter från
skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med
2,4 mnkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 26,1 mnkr. Det finns
ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske
utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig
resultat till nästkommande år. Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men
något beslut om överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och
2020 uppgår till4TI tkr och föreslås därför föras över till 2021 och föreslås
finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag
Ärsredovisning 2020
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ARENDE 7 Dnr KS 202L|II5

Lönerevision 2021 - tilläggsanslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja ytterligare medel till årets löneökningar motsvarande 4 miljoner kronor för full
täckning av lönekostnader utifrån centrala avtal.

2. finansiering sker genom att höja budget för skatteintäkter.

Sammanfattning

Beslut om budget för löneökningar 202l resulterade i att den totala budgeten för löneökningar
sänktes från tidigare års nivåer på totalt 2,5o/otrll2,0o/o.I samband med avtalsrörelsen
föregående år, som slutfördes först i slutet av året, kunde konstateras att utfallet av denna
avtalsrörelse blev drygt 2,2o/o för Melleruds del. Då det också i våra avtal exempelvis finns
stipulerat att vi årligen ska tillföra extramedel till vårdförbundets medlemmar utifrån att särskild
yrkesskicklighet ska premieras liksom att det finns anledning att se över vissa lönelägen utifrån
"behålla-perspektiv" liksom justeringar av bedömda felaktiga lönesättningar så begärs medel för
att kunna täcka upp för skillnaden mellan budgeterade medel och faktiskt utfall utifrån avtal
etc. En kontrollberäkning av avsatta medel gentemot lönesummor visar att avsatta medel för
löneökningar är något lägre än 2olo i budgeten.

Mot bakgrund av ovanstående finns behov av ytterligare medel för att täcka upp differensen
mellan budgeterade medel och faktiskt utfall utifrån avtal. Därför föreslås att ytterligare medel
utöver de tidigare beslutade tillförs central lönepott för full täckning av årets löneökningar enligt
avtal, Efter avslutat lönerevision fördelas denna pott ut till nämnderna utifrån utfall.

Anslaget föreslås därför finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter 2021. Budgeten
för årets skatteintäkter grundas på ett invånarantal 1 november 2020 med 9 210 invånare,
Antal invånare 1 november 2020 var 9 294 vilket innebär ökade skatteintäkter för 2021 med
nästan 6 mkr.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas uid arbetsutskottets sammanträde den 9 marc 2O27.
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyre I seförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-02-26 KSzozUrLs

Jeanette Sjölund
HR-chef
0s30-181 20
jeanette.sjol und @mellerud.se

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Telefon
0530-180 00

Sida
r (2)

Kommunfullmäktige

Tilläggsanslag för löner iör 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att bevilja ytterligare medel till årets löneökningar motsvarande
4 miljoner kronor för full täckning av lönekostnader utifrån centrala avtal,

Kommunfullmäktige föreslå att finansiering sker genom att höja budget för skatteintäkter.

Sammanfattning

Beslut om budget för löneökningar 202L resulterade i att den totala budgeten för
löneökningar sänktes från tidigare års nivåer på totalt 2,5o/o till 2,0 o/o. I samband med

avtalsrörelsen föregående år, som slutfördes först i slutet av året, kunde konstateras att
utfallet av denna avtalsrörelse blev drygt2,2 o/o för Melleruds del. Då det också i våra avtal
ex.vis finns stipulerat att vi årligen ska tillföra extramedel till vårdförbundets medlemmar
utifrån att särskild yrkesskicklighet ska premieras liksom att det finns anledning att se över
vissa lönelägen utifrån "behålla-perspektiv" liksom justeringar av bedömda felaktiga
lönesättningar så begärs medel för att kunna täcka upp för skillnaden mellan budgeterade
medel och faktiskt utfall utifrån avtal etc. En kontrollberäkning av avsatta medel gentemot

lönesummor visar att avsatta medel för löneökningar är något lägre än 2 o/o i budgeten.

Mot bakgrund av ovanstående finns behov av ytterligare medel för att täcka upp differensen
mellan budgeterade medel och faktiskt utfall utifrån avtal. Därför föreslås att ytterligare medel
utöver de tidigare beslutade tillförs central lönepott för full täckning av årets löneökningar
enligt avtal. Efter avslutat lönerevision fördelas denna pott ut till nämnderna utifrån utfall.

Anslaget föreslås därför finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter 2021.

Budgeten för årets skatteintäkter grundas på ett invånarantal 1 november 2020 med 9 2L0
invånare, Antal invånare 1 november 2020 var 9 294 vilket innebär ökade skatteintäkter för
2021 med nästan 6 mkr.

Postadress
Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförvaltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-148842



MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ÄneNor e

Aktuel la a rbetsmiljöfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä nner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
a Kuella arbetsmiljöfrågor.
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Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2021-03-03

Änrruoe g Dnr KS 2021174

Svar på samrådsremiss - Bostadsförsörjningsprogram för Dals Eds
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Oals-fds kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunfullmäktige
inom respektive kommun anta riKlinjer för bostadsförsörjningen minst en gång per
mandatperiod. Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den demografiska
utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
ma rknadsförutsättn i n ga r.

Dals-Eds kommun har nu tagit fram en samrådsversion av ett nytt bostadsförsörjningsprogram
med en programperiod för åren202L-2023, Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från
kommunens vision och utvecklingsplan.

Samråd av förslaget pågår fram till den 1 april 202L och ger länsstyrelsen, angränsande
kommuner och näringslivet möjlighet att inkomma med synpunkter.

Beslutsunderlag
. Sammanträdesprotokoll Dals-Eds kommun (KS 53/210203). Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 202L-2023 (samrådsversion)
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
o Förslag till yttrande.

Årendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 marc 2O27.

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-02-04 K5202U74

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Samrådsremiss - Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Oals-fds kommuns

rem issförfråga n enl igt bifogat rem issyttra nde.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska

kommunfullmäktige inom respektive kommun anta riktlinjer för
bostadsförsörjningen minst en gång per mandatperiod, Uppgifterna ska särskilt
grunda sig på en analys av den demografiska uWecklingen, efterfrågan på

bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar,

Dals-Eds kommun har nu tagit fram en samrådsversion av ett nytt
bostadsförsörj ni ngsprog ra m med en prog ram period för å ren 202L-2023.
Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från kommunens vision och uWecklingsplan

Samråd av förslaget pågår fram till den 1 april 2021 och ger länsstyrelsen,

angränsande kommuner och näringslivet möjlighet att inkomma med synpunkter.

Beslutsunderlag
. Sammanträdesprotokoll Dals-Eds kommun (KS 53/210203)
o Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds kommun 202L-2023 (samrådsversion)

Beskrivning av ärendet
Inriktning

Dals-Ed är en gränskommun till Norge med ett strategiskt läge vid järnvägen

Norge-Vänerbanan där tätorten Ed har tågstation och tågförbindelse mellan

Göteborg-Trollhättan-Oslo. Dals-Ed har 2019 4 813 invånare och enligt Statisticons

befolkningsprognos kommer befolkningsmängden till år 2029 minska till4 662

invånare.

Dals-Eds kommun har stora möjligheter att behålla befintliga invånare samt att
locka nya invånare genom att kunna erbjuda trygga och tillgängliga boenden i

närheten till vacker natur och sjöar. Med möjlighet till kollektivtrafik och god

tillgång till fiber och digitalisering ökar också möjligheten för arbetsföra att vara

bosatta i kommunen och arbeta på distans. För att lyckas behålla befintliga

invånare och locka nya invånare till kommunen är det viktigt att kommunen som

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se45
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Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen Dals-Ed

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202L-02-04 KS 2021174

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0s30-181 31
maria.wagerland@mellerud.se

Sida

2 (2)

helhet kan erbjuda bra boende- och livsmiljöer. Genom kommunens

utvecklingsplan och dess genomförandeplan säkerställs kommunens
kompetensförsörjning, demokrati och delaktighet, boendemiljöer och utbud samt
hållbarhet och tillgång till natur och friluftsliv. Genom

bostadsförsörjningsprogrammet kan främst målen om attraKiva boendemiljöer och

levande tätort och landsbygder främjas och en viktig del i det är att se över vilken

efterfråga och vilka behov som finns för att matcha dessa genom ett varierat utbud
på bostäder och livsmiljöer. Detta behöver göras i stor delaktighet med aktörer i

nom bostadsbranschen, befintliga invånare och framtida invånare.

För att uppnå kommunens vision om att behålla befintliga invånare och samtidigt
ge plats för fler behöver nya, attraktiva boenden skapas för att möjliggöra
flyttkedjor. Pågående pandemi och en ny grön våg i samband med digitalisering
och närheten till Göteborg och Norge kan locka både nya och befintliga invånare
till kommunen.
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Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

YTTRANDE

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-02-04 KS 2021174

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen i Dals Eds kommun

Samrådsremiss - Bostadsförsörjningsprogram för Dals-Eds
kommun
Melleruds kommun tillstyrker förslaget med följande kommentarer:

Dals-Ed sammanfattar bra de nationella och regionala mål som är aktuella i fråga
om bostadsförsörjning, Deras eget mål är att år 2035 vara en inbjudande och
inspirerande hållplats för fler människor i alla åldrar. Detta ska uppnås genom att
vara en attraktiv kommun som med stor delaktighet arbetar för hållbarhet.

I samrådsversionen görs det en analys av bostadsmarknaden för kommunen
utifrån befolkningsuWeckling, hushål lens sammansättning, befolkningsprognos och

marknadsförutsättningar. Som marknadsförutsättningar omnämns tågförbindelser
och fiberutbyggnaden, vilket Melleruds kommun vill poängtera än mer för deras
betydelse för både Dals-Ed, och för Dalsland i stort. Desto mer tågförbindelserna
marknadsförs och ju fler resenärer som tillkommer, desto bättre
påtryckningsmöjligheter har delregionen för att kunna utveckla Norgebanan
ytterligare.

Melleruds kommun önskar att det nya campuset i Bäckefors tas med som en

marknadsförutsättning som således kan påverka behovet av bostäder än mer för
ungdomar och studenter. Även den aspekten att tågförbindelse finns med
Trollhättan och Högskolan Väst som är ett stort campus.

Det nämns under rubriken bostadsbestånd att det finns ett mörkertal angående
hur många fritidshus som används som permanentbostäder och vice versa.
Melleruds kommun tycker att det med anledning av gränsen till Norge hade varit
intressant om en reflektion gjordes kring hur Dals-Ed kan få fler norrmän att
bosätta sig permanent i kommunen, eftersom de står för en inte obetydlig del av
fastighetsbeståndet.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148847



lnqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Ämne:
Bifogade filer:

Jessica Olsson <jessica.olsson@dalsed.se>

den 3 februari2021 14:20

Sa mråd - Bostadsförsörjn i ngsprog ra m Dals- Eds kom mun
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Dals-Eds kommun 2021-2023.pdf; Beslut KS

210203 5 3 - Samråd bostadsforsörjningsprogram.pdf

SAMRÅD

Dals-Eds kommun samråder om reviderat bostadsförsörjningsprogram under perioden 4 februari 2021- - L april
2021. Genom bostadsförsörjningsprogrammet samråds också kring kriterier för prövning av LIS utanför antagen LIS-

plan.

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.dalsed.se/anslasstavla samt i kommunhusets reception.
Handlingar bifogas också i detta mejl.

Ev. yttranden ska ha inkommit via mejl till kommunsty relsen@dalsed.se eller via post till Dals-Eds kommun,

Bostadsförsörjningsprogram, Box 3L, 668 21- Ed senast 1 april 2021.

Med vänlig hälsning,
Jessica Olsson
Utredare

Dals-Eds kommun
Kanslienheten
Box 31

668 21 Ed

Besöksadress: Storgatan 27

Telefon direkt: 0534-190 20
Telefon Växel: 0534-190 00
E-post: kommun@dalsed.se
www.dalsed.se

Det här är epost från en anställd eller förtroendevald i Dals-Eds kommun. Om det av någon anledning råkat hamna

fel, vänligen radera mejlet.
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Kommunsfyrelsen

$3 Dnr 2021-000007 290

Bostadsfiirsörj n ingsprogra m för Da ls-Eds kom m u n

2021-2023

Snmmanfattning av åirendet

Dal s-Eds kommuns bostadsförsörj ningspro gram anto gs 2 0 I 6.

Enligt [,ag (2000: 1 383i om kommunernas bostadsftrsörjningsansvar ska

kommunfullmåktige anta riktlinjer för bostadsfiirsörjningen minst en gång

per mandatpericd. Uppgifterna ska särskilt grunda sig på en analys av den

demo grafi ska utvecklingen, eiterfrå gan på bostäder, bostadsbehovet för
srirskilda grupper och marknadsförutsäftningar^
Riktlinjema For bosta.dsftirsörjningen ska. vara vägledande vid tillämpningen
av 2 kap 3 $ 5 p plan- och bygglagen (PBL).

Kommunens riktlinj er ftir bostadsft rsörj ningen ska innehål I a fti lj ande

uppgifter:
. Kommunens mål ftir bostadsbyggand,e och utveckling av

bostadsbeståndet
. Kommunens planerade insatser ftir atl nå uppsatta mål
. Hur kommunen har tagit hiinsyn till relevanta nationella och

regionala mål, planer oeh programo som är av betydelse frr
bo stadsfei rsörj n i n gen.

Dals-Eds kommun ska planera, ansvara ftr och frärqia att ändamålsenliga

åtgärder flir bostadsflirsörjningen ftirbereds och genomförs. [,änsstyrelsen

och andra aktörer, som exempelvis grannkommunema, ska få möjlighet att
ytha sig över forslaget och ftirslaget ska därfiir gå ut pa samråd innan det kan

antas av kommunfullmäktige.

I bostadsförsörjningsprngrammet kopplas nationella, regionala och

kommunala mål till åtgärder ftr bostadsförsörjningen, dessutom redogörs fiir
befintliga områden samt utvecklingsområden ftir bostäder och också en

genomfdrandestrategi med aktiviteter för att friimja bostadsfarsörjningen"

De områden som i bostadsförsörjningsprograrnmet pekas ut som

utvecklingsområden baseras på översiktsplanen och dess tematiska tillägg.
I bostadsftirsörjningsprogrammet finns doek ett tillägg med f'astighet noff
om Sykes samt tillägg kring en generell skivning till landsbygdsutveckling

och vad kommunen anser kan utgöra områden fdr landsbygdsutveckling i
strandnära läge även om området inte finns specifikt utpekat i [,[S-planen.

För att motverka den befolkningsnedgång som prognoserna pekar på krävs

att det skapas attraktiva boenden i kommunen som motsvarar de behov oeh

den efterfråga som finns på marknaden.

5rsilalilrf
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202t-42-03

Kommunrtyrelsen

fbrrs. $ 3

Bostadsförsörjningsprograrnmet utgår från kommunens vision och

utvecklingsplan.
Förslaget ter utgångspunkt i de synpunkter som inkommit i
medborgarii-ialogen f'dr ny ÖP samt den enkät som skiekats ut till aktörer

inom bostadsbransehen i kommunen och öppnar också upp ftr samverkan

och delaktighet i genornfrrandestrategins aktiviteter.
Tidsperioden i bostadsftirsörjningsprogrammet har satls till2021-2023 fdr att

skap.a sy'nergie&kter då det revideras samtidigt som komm*nens
u.tveeklingsplan. För att underlätta upp$ljning och frr att säkerställa att

aktiviteterna blir genomftinla. ftireslås också att aktiviteterna ffir
bsstadsft'rsörjningsprogrammet integreras i genomförandeplanen {ör
kommunens utveckl ingsplan.

För alt ge allmånheten möjlighet att inkomma rned synpunkter samt ftir att

hålla tidsplanen ftlr ny översiktsplan fiöreslås att samråd fiör

bostadsftirsörjningsprogrammet sker under perioden 4 februad 2021 tiil och

med I apriJ2421.

Beslutsunderlag

Tjånsteskrivelse utredare kanslienheten 202 1 -0 I -08

Bostadsörsörj ningspro gram 2 02 1 - 2A23 - S amrådsversion

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar om samråd ftir reviderat
bcstadsförsörj ningsprogram under perioden 2A21r -CI2'A4 - 2021 -A4'01

Expedieras till
Samtliga nämnder
Samtliga politiska partier
Länsstyrelsen
VGR
Västtrafik
Dalslandskommunerna
ÄrjAtrg, Aremark, Halden, Tanum och Munkedals kommuner
Kansliet för kungörelse
Aktörer inom beistadsbranschen i Dals-Eds kommun

f
f.i
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 2021-03-03

Änenor ro Dnr KS 202U99

Svar på remiss - Trafikverkets revidering av riksintressen för
kommunikationer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att instämma med länsstyrelsens preliminära bedömning och inte
avge något eget remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av
riksintresse för kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen väljer härmed att samråda med
kommunerna iVästra Götalands län för insamlande av kompletterande synpunkter.
Länsstyrelsen önskar eventuella synpunkter senast den 1 april,

För Melleruds del sker inga förändringar i denna revidering. E45 och järnvägen med tillhörande
station kva rstå r som ri ksintressea n lägg ninga r.

Beslutsunderlag

. Riksintresse kommunikationer Västra Götalands län - insamlande av synpunkter på
Trafikverkets u nderlag

. Generella funktionsbeskrivningar

. Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län
o Kommunstyrelseförvaltni ngens tjänsteskrivelse

Årendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2O27.

BILAGOR

51



(\
{i

rr
{]riII
[.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-02-17 KS 202L199

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Bankgiro
sso2-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Remiss - Trafikverkets revidering av riksintressen för
kommunikationer

Förslag till beslut
Kom m unstyrelsen besl uta r att i nstäm ma med lä nsstyrelsens prel iminä ra

bedömning och inte avge något eget remissytLrande,

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade
utpekanden av riksintresse for kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen näljer
härmed att samråda med kommunerna i Västra Götalands län för insamlande av
kompletterande synpunkter. Länsstyrelsen önskar eventuella synpunkter senast
den 1 april.

För Melleruds del sker inga förändringar i denna revidering. E45 och järnvägen

med tillhörande station kva rstå r som ri ksi ntressea nlägg n inga r.

Beslutsunderlag
. Riksintresse kommunikationer Västra Götalands län - insamlande av

synpunkter på Trafi kverkets underlag
. Generella funktionsbeskrivningar
o Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län
o Tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Bakgrund riksintressen
Den formella kopplingen mellan statlig och kommunal nivå i den fysiska
planeringen sker genom att statliga myndigheter anger vilka områden och

anläggningar som de anser är av riksintresse. Riksintressenas markanspråk ska

sedan beaktas i de planer som upprättas och beslut som tas enligt plan- och

bygglagen och miljöbalken. De utpekade riksintressena är att betrakta som

anspråk på riksintressen. Om ett område eller en funktion faktiskt är av riksintresse

eller inte, liksom hur det intresset ska prioriteras mot andra riksintressen avgörs

först når frågan prcivas enligt annan lagstiftning.

Enligt Boverkets vägledning för riksintressemyndigheterna ska ett
riksintresseområde antingen hysa värden av nationell vikt, behövas för att uppfolla

Sveriges internationella åtaganden eller för att genomföra eller upprätthålla
nationellt viktiga stru kturer.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se52
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-02-t7 KS2A2rl99

Trafikverket har som ambition att uppdatera utpekade riksintresseområdena en
gång varje år. En fördjupad översyn av materialet avser Trafikverket göra vart
fjärde år för att aktualitetspröva materialet i enlighet med plan- och bygglagen.

Länsstyrelsens syn
Länsstyrelsens preliminära syn på underlaget är att bedömningen av påverkan på

riksintresse för kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i länet,
i synnerhet bostadsbyggandet. Länsstyrelsen har ett par utgångspunkter som de
kommer stå fast vid i deras remissvar.

1. De kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av riksintresse
2. Utgångspunkten är att riksintressen är nationella intressen kopplat till mark och
vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor ska rymmas inom
riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets sakintresse ska skyddas inom

systemet.
3, De står fast vid sitt ställningstagande från 2018. Länsstyrelsen kan ingripa mot
åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta och inskränkningens påverkan
på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i kommunikationssystemet, dock
inte kopplat till trafikbelastningen, De anser emellertid att utrymme för att bedöma
och konsekvensbeskriva områdens lämplighet med hänsyn till beskaffenhet, läge
och behov finns inom andra delar av PBL och MB. Länsstyrelsen kan i sin

rådgivning hävda att enskilda detaljplaner påverkar trafikbelastningen på nationellt
prioriterade vägar och att konsekvenserna av den påverkan måste hanteras och
beskrivas av kommunen.

Aktuella riksintressen för Melleruds kommun
För Melleruds del sker inga förändringar i denna revidering. E45 och järnvägen

med til I höra nde stationsom råde kvarstå r som riksi ntressean läggn ingar.

För E45 är följande funktioner viktiga och ska upprätthållas: stamvägnätets
kapacitet; en hö9, jämn och kontinuerlig nivå på seruice, komfort och säkerhet;
välfungerande anslutningsvägar; jämn hastighet; godtagbar framkomlighet och
förutsägbarhet även i rusningstrafik; kopplingen till målpunkter för godset och
noder för omlastning samt färdväg för farligt gods med minimerade risker.

För järnvägen med tillhörande station är följande funktioner viktiga och ska

upprätthållas: möjligheter till omlastning till och från sjöfart och vägtrafik, effektiv
bytespunkt för persontrafiken till andra frirdmedel genom att exempelvis
cykelparkering och busshållplatser finns, samt stationens kärnfunktion, det vill
säga: plattform med väntfunktion, plattformsförbindelser och trafikinformation.

Slutsats

Eftersom inga förändringar sker inom Melleruds kommun eller i dess absoluta
närområde och att funktionsbeskrivningarna endast gynnar Mellerud som en del i

ett regionalt och nationellt sammanhang, samstämmer kommunen med

länsstyrelsens tankar och väljer att inte framföra något eget yttrande.

Sida
2 (3)
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-02-L7 KS 2021199

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Sida
3 (3)

Freddie Carlson
Bygg lovha nd läggare/-i nspektör
0530-181 69
fredd ie.ca rlson@mellerud.se

Beslutet skickas till
vastragotaland@lansstyrelsen.se (markerat med diarienummer 408-4738-202)
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Länsstyrelsen
Västra Götatand

Sanrhällsavdelningen
Johanna Stenberg
Joh4nna.stenbelg(@lansstyrelsen.se

Ri ksi ntresse kom m u n i katione r Västra Göta la nds

län - insamlande av synpunker på Trafikverkets
underlag
Liinsstyrelsen har ått Trafikverkets reviderade och till viss del fiirändrade utpekan-

den av riksintresse komrnunikationer på rerriss. Länsstyrelsen våiljer härrrred att

sarnråda med komrnunerna i Västra Götalands län ör insamlande av komplette-
rande synpunkter.

Vi önskar aft kommunen samlat återkommer med eventuella synpunkter till oss på

Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den I april.
Synpunkter sänds till vastraqotinland@,lansstyrelsen-s€ markerat med diarienummer
4084738-2021.

Länsstyrelsen bifogar erhållet material från Trafikverket samt en länk till Trafik-
verkets sektorsbeskrivning av riksintresse kommunikationer som de tog beslut om i
september 2A2O efter samråd med Boverket. Sektorsbeskrivningen ingår inte i re-
missfiirfrågan men kan behövas fiir ftirståelse.

Riksintressen - Traf-ftverket
Sektorsbeskriwins { trafr kverket-se}

lnformationsträffar
Länsstyrelsen erbjuder möjlighet till 3 informationsträffar via Skype fiir diskussion

om synen på underlaget. Samma information kommer delges på de 3 ttäffatna-

Tisdag 9 mars kl 15-16 Anslut till Skvoe-rnötet

Onsdag 17 mars kl 14-15 AnsluE till Skvpe-mötet

Torsdag 25 marskl 9.30-12 i samband med länsstyrelsens träff fiir ÖP handläggare
- Anslut till Skvpe-rnötet

g:\nyaverksamhet\40_samhplän\408_planeringsunderlag\1. årenden\1. pågående årenden\riksintresse kommunikationer\missiv översyn

och utpekande riksintresse kommunikätioner.docx

Postadress: Besöksadress

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:Telefon/Fax:

010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
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Länsstyrelsen syn på underlaget

Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen av påverkan på

riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i länet, i
synnerhet bostadsbyggandet. Vi har ännu inte kunnat bedöma huruvida bifogat un-
derlag bidrar till att minska fi'ågorna kopplat till den kommunala planeringen eller
om underlaget äir så tydligt som det bör vara ör ftirutsägbarhet.

Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som vi kommer stå fast vid i vårt re-
missvar och som vi vill fiirmedla till kommunema i samband med detta utskick.

L Vi kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av riksin-
tresse (vi har dock noterat att underlag om djuphamnar saknas),

2. Vår utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen kopplat till
mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor
ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en enskilda myndighets
sakintresse ska skyddas inom systemet.

3 . Vi tog 201 8 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse kommuni-
kation som vi avser att stå fast vid. Läs mer nedan.

Utpekandet av riksintressen ska vara forutsägbara och rydliga ör både länssfyrel-
sen och kommunen. Vi är trygga med att motiv finns for redovisade utpekanden.
Det vi särskilt kommer titta pä är om de åtgärder som redovisas som skydd ör ut-
pekade anläggningar är tydliga och rimliga. Detta eftersom områden som är av
riksintresse ftir anläggningar frr kommunikationer enligt lagstiftningen skall skyd-
das mot åtgärder som kan påtagligt ftirsvåra tillkomsten eller utnyttjandet av an-
läggningarna. Det innebär att sådana åtgärder är fiirbjudna.

Sammanfattn-ng ställningstagande

2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande kopp-
lat till riksintresse kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. Håir åir

en sammanfattnin g av Länsstyrel se ställnin gstagande.

Leinsstyrelsen kan ingripu mot åtgärder som inslq'cinker på vägens anspråk pci yta
och inskrrinlqtingens påverkan på möjligheterx att ttpprätthålla vcigens funktion i
kommunikationssystemet. Lcinsstyrelsens möjlighet att bevqkq intresset av effelctivi-
tet kopplat till tt'ctfikbelastning på vcigar nted stöd av prövningsgrunden riksintresse
ssknar stöd i hushållningsbestcimmelserna i miljöbalkens fi'edje och.fidrde kapitel.
Lcinsstyrelsen kan inte hrivda att en enskild detaljplan påtagligt.ft)rsvårar tttnytt-
jandet av en riksintressctnt vcig/strcickning på gnmd ov qtt den alstrar fler transpot'-
ter, vilka öhar belastningen på vägen/sträclaringen. Lcinsstyrelsen anser att r.tt-

rymme för utt bedöma och konsekvensbeskriva områdens lömplighet med hcinsyn

till beskaffenhet, lcige och behovfinns inom qndra delar av PBL och MB. Lrinssg,-
relsen kqn i sin rådgivrting hcivda att enskilda detaljplaner påverkar trafikbelast-
ningen på nationellt prioriterade vcigar och stt konsekvenserna av den påverkan
måste hanteras och beskrivas qv komruunen

Motiv ör Länsstyrelsens ställningstagande:

Trafikbelastting på en vtigstrricka tir en faktor som ligger utanfiir riksintressebe-
stcintmelsernas r(ickvidd. Länsstyrelsen har dcirnted inte möjlighet ott rued stöd av
prövningsgt'tutden rilrsintresse ingripa mot åtgärder som påverkarflöden eller
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onvöndningen av en viigsträclcning. Trafikbelastning på en viigstrcicloting iir heller
inte en inftuensfaktor att tct hönsyn till vid bedömning ev påtaglig skada i Trafik-
verkets generelta eller specifikafunkttonsbeslo'ivningarna eller i riksintressepreci-
seringqr.

Frågor och svar

Frågor på Trafikverkets underlag kan Länsstyrelsen inte svara på. Önskar någon

kommun att vi lyfter nån fråga till Trafikverket så hör av er till oss eller fråga Tra-
fikverkets kontaktperson direkt. Delta gärna på något av våra informationstillf?illen.
Länkar till informationsträffarna finns ovan. Önskas kallelse till informationsträf-
farna kontakta Johanna Stenberg. Johanna-stenbere{@,lansstyrelsen-s€

Vi kcmrner nyttja inkomna remis$var i vår sarnlade bild av Västra Götalands syn
på underlagan från Trafikverket.

För enskilda synpunlcter på eft särskilt riksintresseanspråk - nyftja gäma bifogad
tabell från Trafi kverket.

Varje konnmun bestärrmer f,orm fiir remissvar. Vi tillvaratar alla synpunkter. En
kommun kan välja att avstå från att svara. I-änsstyrelsen i Västra Götaland kommer
att se till helheten i det samlade remissvaret.

Allmänna frågor och frågor om informationsträffar kan ställas till:
Johanna Stenberg, Samhällsavdelningen
Johanna-$enberq(A;lansstyrelsen -se

0rc-2244612

Synpunkter såinds till lastrasotaland@lansstEelsen-se markerat med diarienummer
4884738-2021.

Med våinlig hälsning

Moa Nord och Johanna Stenberg
Länsstyrelsen Västra Götaland

Sändlista remiss

Västra Götalands 49 kommuner

Riksintressesystsmet är direkt kopplat till planering enligt Plan och Bygglagen
(PtsL) varftir såindlistan enbart grår till de med ansvar fiir planering utifrån PBL i
vårt län, kommunerna.
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Ärendenummer

TRVzozo/r6469
Motpartens ärendenummer

IMotpartens ärendenLmmer]

1 (2)

Dokumentdatum

2021-o1-2L

Svarsmall för Trafikverkets remiss gällande översyn av riksintressen

Denna svarsmall syfar till att underlätta för insamlingen och bearbetningen av synpunkter på Trafikverkets översyn av riksintressen. Det är särskilt viktigt att ni gör det
tydligt vilken del av materialet synpunkten gäller eller om den är av mer generell karaktär för att synpunkten ska gå att hantera. Till stöd finns ett antal rubriker på
nästa sida.

Svarsmallen skickas tiil traflk-vsrke!@3{ålikyerket åe senast z3 april zozr. Ange ärendenummer i rubriken samt vilken organisation/person som står bakom remissvaret.

Organisation

Kontaktperson

E-postadress
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!t TRAFTKVERKET

Ärendenummer

TRVzozo/r6463
Motpartens ärendenummer

fMotpartens ärendenummerJ

2 (2)

Dokumentdatum

2021-Ot-21

Synpunkter på materialets funktion som planeringsunderlag

ÄndringsfiirslagMotiveringSynpunkt

Synpunkter på kartmaterial och karttjänst

lindringsfiirslagMotiveringSynpunktFunktion/lager/obj ekt

Synpunkter på generella funktionsbeskrivningar

ÄndringsfiirslagMotiveringSynpunktTrafi kslag/ avsnitt/ sida
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

Änrnor rr Dnr KS 2015/53

Svar på remiss - Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Byggnadsnämndens granskningsremiss enligt bifogat
granskningsyttrande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny detaljplan för Sapphult
verksamhetsområde i Melleruds kommun, Detaljplanen är utställd på granskning fram till den
15 mars 2021.

Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att anpassa markanvändningen efter vad som
efterfrågas idag av näringslivet, Efterfrågan på planlagd industrimark är idag låg och den nya

detaljplanen kommer istället inrymma mark för främst verksamheter, detaljhandel och kontor,
Vidare ligger planområdet invid Europaväg 45 (E45) som är ett attraktivt och mycket strategiskt
läge och oavsett om vägens sträckning i framtiden kommer bestå eller förläggas väster om
tätorten kommer Sapphult kunna bestå och uWecklas. Med närheten till E45 kommer också en

del risker att ta hänsyn till, så som farligt gods och erforderliga bensinstationer, För att dessa
risker ska kunna hanteras på ett bra och säkert sätt behövs en ny detaljplan som utformas och

beaktar riskerna så att en god bebyggelse och hållbar utveckling av området kan uppnås och
säkerställas.

Då planförslaget har förändrats sedan första granskningen ställs förslaget ut på nytt i en ny
granskning.

Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Beslutsunderlag
r Granskningshandlingar - Förslag på ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
. Förslag tillyttrande.

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 marc 2O27,

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse
Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-02-t1 KS 2oLsls3

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Jonas Söderqvist
Handläggande tjänsteman

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Samrådsremiss: Ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Byggnadsnämndens granskningsremiss enligt

bifogat granskn i ngsyttrande.

Sammanfaftning av ärendet

Kommunstyrelsen har beretLs möjlighet att yttra sig över förslaget på ny detaljplan för
Sapphult verksamhetsområde i Melleruds kommun. Detaljplanen är utställd på

granskning fram till den 15 mars 2021.

Syftet med den nya detaljplanen är bland annat att anpassa markanvändningen efter
vad som efterfrågas idag av näringslivet, Efterfrågan på planlagd industrimark är idag
låg och den nya detaljplanen kommer istället inrymma mark för främst verksamheter,
detaljhandel och kontor. Vidare ligger planområdet invid Europaväg 45 (E45) som är ett
attraktivt och mycket strategiskt läge och oavsett om vägens sträckning i framtiden
kommer bestå eller förläggas väster om tätorten kommer Sapphult kunna bestå och
uwecklas. Med närheten till E45 kommer också en del risker att ta hänsyn till, så som
farligt gods och erforderliga bensinstationer. För att dessa risker ska kunna hanteras på

ett bra och säkert sätt behövs en ny detaljplan som utformas och beaktar riskerna så

att en god bebyggelse och hållbar utveckling av området kan uppnås och säkerställas.

Då planförslaget har förändrats sedan första granskningen ställs förslaget ut på nytt i

en ny granskning.

Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Beslutsunderlag
. Granskningshandlingar - Förslag på ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde

Beskrivning av ärendet
. Granskningsyttrande - Förslag på ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148861
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Byggnadsnämnden

Granskningsremiss: Ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde

Granskningsyttrande
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget på ny detaljplan för
Sapphult verksamhetsområde.

MELLERUDS
KOMMUN

Morgan E Andersson
Komm u nstyrelsens ordförande

Yttrandet skickas till
Byggnadsnämnden

Granskningsyttrande

Kom m u nstyrelseförva ltni ngen

Datum Diarienummer
202r-02-26 KS 2o1sls3

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se62



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ÄReruor rz

Pla n prioriteri nga r 2021.

Dnr KS 20201687

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planprioritering för 2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfaftning av ärendet

Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år

Arbetsutskottet beslutade den 23 februari 202L,9 51, att uppdra till tillväxtchefen att,
tillsammans med GIS- och kartingenjören, inarbeta gjorda förändringar i planprioriterings-
handlingen enligt föreliggande förslag från den politiska majoriteten.

Beslutsunderlag

. Förslag till Planprioritering 2021 med bilaga.

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

. Förslag till prioritering från den politiska majoriteten.
o Arbetsutskottets beslut 2021-02-23, g 51.

BILAGA (OBS! Omarbetningen är inte klar vid utskicket.)
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-23

sida
9

J

S sl Dnr KS 20201687

Planprioriteringar 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planprioritering för 2021 enligt föreliggande förslag,

Arbetsutskottets beslut

ArbetsutskotLet beslutar att uppdra till tillväxtchefen att, tillsammans med GIS- och
kartingenjören, inarbeta gjorda förändringar i planprioriteringshandlingen enligt föreliggande
förslag från den politiska majoriteten,

Sammanfaft ning av ärendet

Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år

Förslag till prioritering från Tillväxtenheten framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

o Förslag till Planprioritering 2021 med bilaga.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Förslag till prioritering från den politiska majoriteten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa planprioritering
för 202L enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottet beslutar att uppdra till tillväxtchefen, att tillsammans med GIS- och
kartingenjören, inarbeta gjorda förändringar i planprioriteringshandlingen enligt föreliggande
förslag från den politiska majoriteten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
GIS- och kartingenjören

Utd ragsbestyrkande
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Planprioritering 2O2l

Sapphult -pågående

Melleruds rececentrum-pågående

DP bostäder Dals Rostock 2021

östra Järn (Näs Sannar) ändring av bef plan enbart, inte planläggning av jordbruksmark

Östra Ängenäs

Resecentrum Dals Rostock

Vänerkusten Sunnanå-Vita Sanna r

8. Håveruds Camping

9. Cirkusplatsen2022

10. Kv. Tornet (Telaris)

LL. KvVågen

Utöver dessa kan privata aktörer initiera planändring, eller ny DP

5

6

7
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Kommunstyrelsen

Planprioritering 2O2L

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 202I

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur
kommunens samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år.
Planprioriteringen tas upp årligen eller vid behov, för fastställande i

kommunstyrelsen.

Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som

kommunstyrelsen lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år

Förslag till prioritering från Tillväxtenheten framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
. Förslag till Planprioritering 2021 + bilaga

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kat/GIS-ingenjör
Bygg nadsnä m ndenfiil lväxten heten

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-tL-04 K52020/687

Jonas Söderqvist
Kart/GIS-ingenjör
0s30-181 68
jonas.soderqvist@mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5542-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se66



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ARENDE 13 Dnr KS 202U5

Ri ktl i njer för ma rka nvisninga r, exploateri ngsavta I och försä ljn ing
av kommunägda fastigheter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa Riktlinftr för markanvisningar, exploateringsavtalsamt vid försäljning av
kom m u n ä gda fa stig heter en I igt fö rel i gga nde fö rs la g.

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, g 3.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av
kommunägd mark på ett bra, lilwärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten
på vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits
fram.

Gällande markanvisningar så har kommunen att hålla sig till en ny lag som började gälla i

januari 2015. Lagen säger att kommunen är skyldig att anta riktlinjer för kommunala
markanvisningar om man har för avsikt att upprätta markanvisningsavtal.

Melleruds kommun har redan tagit fram dessa riktlinjer men i samband med framtagande av
övriga riktlinjer bedömdes det lämpligt att samla allt i ett dokument. De gamla riktlinjerna
innehåll även en del felaktigheter så en revidering hade ändå varit nödvändig.

Tidigare fanns inga uttryckliga regler gällande exploateringsavtal och vad dessa får innehålla. I
och med den nya plan- och bygglagen som också börjande gälla l januari 2015 reglerades även
dessa avtal.

Slutligen kan konstateras att det vid försäljning av kommunägd mark är bra att ha tydliga
riktlinjer vad som gäller och även dessa riktlinjer behöver anpassas till gällande lagstiftning för
området. I framtaget förslag till riktlinjer anges varje del för sig.

Beslutsunderlag

o Förslag till Riktlinftr för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av
komm u nägda fastigheter.

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2O27,
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Kommunstyrelsen

Riktl i njer för ma rka nvisn i nga r, exploateri ngsavta I och vid försä ljn i n g

av kommunägda fastigheter
Förslag till beslut

Komm unfullmäktige beslutar att

1. fastställa Riktlinjer för markanvrsningar, exploateringsavtal samt vrd försäljning av
ko m m u nägda fa str g hete r en I igt fö rel i gga nde fö rsla g.

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, 9 3.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av
kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten på

vad som gäller vid handläggning, har ett samlat dokument på förslag till riktlinjer tagits fram.

Beskrivning av ärendet

Gällande markanvisningar så har kommunen att hålla sig till en ny lag som började gälla i

januari 2015. Lagen säger att kommunen är skyldig att anta riKlinjer för kommunala
markanvisningar om man har för avsikt att upprätta markanvisningsavtal.

Melleruds kommun har redan tagit fram dessa riktlinjer men i samband med framtagande av
övriga riktlinjer bedömdes det lämpligt att samla allt i ett dokument. De gamla riktlinjerna
innehåll även en del felaktigheter så en revidering hade ändå varit nödvändig.

Tidigare fanns inga uttryckliga regler gällande exploateringsavtal och vad dessa får innehålla.
I och med den nya plan- och bygglagen som också börjande gälla l januari 2015 reglerades
även dessa avtal.

Slutligen kan konstateras att det vid försäljning av kommunägd mark är bra att ha tydliga
riktlinjer vad som gäller och även dessa riktlinjer behöver anpassas till gällande lagstiftning för
området.

I framtaget förslag till riktlinjer anges varje del för sig,

Beslutsunderlag

. Förslag till Riktlinjer för markanvrsningar, exploateringsavtal och vrd fcircäljning av
kom m u nägda fastig heter.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommu nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-0L-04 KS 202115

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se68
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
KFS

Tjänsteskrivelse

Kommu nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-0L-04 KSzozLls

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0530-181 31

ma ria.wagerland@mellerud.se

Sida
2 (2)
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-iBO 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000- 14BB Webbplats : www. mellerud. se

Sida 1 av 7

markanvisningar,exploateringsavtal och vid försäljning

av kommunägda fastigheter

Ril<Uinjq

Antagen avxxxxxxxx
den n xrffix xx, 6 nrx.
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Riktl i njer för ma rkanvisn i ngsavtal

Bakgrund
Den24juni 2014 beslutade riksdagen om en ny lag om kommunala markanvisningar
(SFS 2014:899). De ändrade reglerna trädde i kraft den l januari 2015 och gäller bland
annat bestämmelser om kommunens skyldighet att anta riktlinjer avseende kommunala
markanvisningar om kommunen använder sig av markanvisningar.

Med en markanvisning avses, enligt 1$ i lagen om riktlinjer för kommunal
markanvändning, 'En överenskommelse mellan en kommun och en bygghere som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för
bebyggande".

Utgångspunkt och mål

Syftet med riktlinjer för kommunala markanvisningar är bland annat att skapa tydlig och
lättillgänglig information om exploateringsprocessen i kommunen. Syftet är också att ge en
exploatör möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka förutsättningar och förväntningar han
eller hon kan komma att möta i samband med förhandlingar med kommunen, både i ett
inledande skede av processen och under hela exploateringsprocessens gång.

Regeringens mål med de nya reglera är att skapa tydliga förhållningsregler avseende en
exploateringsprocess och att öka förutsägbarheten av markanvisningsavtalets innehåll
samt formerna för dess upprättande.

Vad innebär en markanvisning

Grundtanken är att markanvisningsprocessen resulterar i att ett marköverlåtelseavtal
upprättas mellan kommunen och byggherren. Under den tid som markanvisningen gäller
får exploatören tid på sig att genomföra de utredningar som det finns behov av samt tid
för genomförande av planprocessen. Markanvisningar görs endast när området saknar
detaUplan eller när gällande detaljplan behöver ändras,

Markanvisningsavtal upprättas lämpligen ihop med planavtal om inte kommunen tar fram
planen i egen regi.

Markanvisningsavtal tecknas med kommunen som fastighetsägare medan planavtalet
tecknas med kommunen som myndighet. Det är alltså viktigt att notera att en
markanvisning inte är kommunens ställningstagande som planmyndighet i

deta ljplaneprocessen.

En markanvisning i tidigt skede innebär ofta att exploatören är delaktig i framtagandet av
detaljplanen. Försäljning av marken kan göras först när detaljplanen vunnit laga kraft.

Vid försäljning av redan planlagd mark där ingen ändring behöver göras tecknas inga
markanvisningsavtal. Vid denna typ av försäljning gäller oftast turordning till den exploatör
som visar sitt intresse.
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Markanvisningsföfarande i Melleruds kommun

Information om ledig mark eller aktuella markanvisningar ska presenteras på kommunens
hemsida. Det går också att få information om ledig mark via kontakt med kommunens
Tillväxtenhet.

En intresseanmälan avseende markanvisning ska vara skriftlig och skickas tillTillväxt-
enheten. Intresseanmälan ska innehålla information om vilket område som avses samt en
översiktlig redogörelse för projektet, Intresseanmälan skall dessutom innehålla
principskisser och beskrivning av vilken byggnation som planeras samt översiktligt
byggnadens/byggnadernas utformning och ändamå1.

Intressea nmä la n ha nd läggs av Til lväxten heten.

Samtidigt ska en ansökan om planbesked göras till kommunen om kommunen inte
upprättar och bekostar planarbetet helt i egen regi.

Markanvisningsavtal tecknas med exploatören när beslut om positivt planbesked samt
efteföljande beslut om planuppdrag vunnit laga kraft.

I samband med detta upprättas även planavtal.

Beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal och markanvisningsavtal regleras genom
kommunstyrelsens samt byggnadsnämndens delegeringsordningar.

Markanvisning genom direktanvisning

Vid direktanvisning ska exploatören inkomma med en skriftlig förfrågan som ska innehålla
information om företaget samt en presentation av önskat byggprojekt och upplåtelseform
mm.

I detta tidiga skede är det ofta en dialog mellan kommunen om olika förslag som
diskuteras mellan parterna.

Markanvisning genom markanvisningstävlingar eller samverkansprojekt

Vid attraktiva områden där det finns flera intressenter eller där kommunen tycker det är
lämpligt kan kommunen tillämpa någon form av markanvisningstävling eller
samverkansprojekt.

Markanvisningstävling är öppet föfarande där alla byggherrar har möjlighet att lämna
förslag på hur de vill bebygga ett område. Kommunen publicerar då ett
förfrågningsunderlag på kommunens hemsida. Av förfrågningsunderlaget framgår vilket
område som avses och dess förutsättningar samt principer för prissättning med mera.

Kommunen uWärderar alla inkomna anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna.
Kommunen tar även hänsyn till byggherrens ekonomiska stabilitet samt hur väl eventuella
tidigare projekt genomförts. Markanvisningsavtal samt eventuellt planavtal tecknas med
den byggherre som kommunen valt att fortsätta samarbeta med,

Vid samverkansprojekt bjuds flera intressenter in att medverka till planprocessen
tillsammans med kommunen. I stället för markanvisningsavtal tecknas ett
samverkansavtal, dvs en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan kommunen och
exploatörerna som valts.
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Grundläggande villkor vid markanvisningar

Markanvisningsavtal tecknas på områden som kommunen anvisar till försäljning.

Markanvisningsavtalet är tidsbegränsat till högst Wå år och baseras på uppskattad tid för
detaljpla neprocessen.

Kommunen kan inte återta en given markanvisning under bindningstiden om inte
väsentliga skäl föreligger.

Separat planavtal tecknas med exploatören/exploatörerna om kommunen inte genomför
planen iegen regi.

Markanvisningsavtalet ska innehålla principer för prissättning och kommande
kostnadsfördelning i det aktuella området.

Markanvisning ska följas av ett köpeavtal innan markanvisningen löper ut. Försäljning av
kommunal mark innebär ett separat beslut enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

En markanvisning som av någon anledning inte kan fullföljas tillexempel på grund av att
detaljplanen inte kan antas eller området visar sig olämpligt att exploatera eller annan
orsak ger inte rätt till ersättning eller nytt markanvisningsavtal för exploatören. Varje part
får ansvara för sina kostnader fram till dess att projektet avbryts.

Förlängning av en markanvisning kan medges vid försening som inte beror på

omständigheter som byggintressenten råder över.

Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även
överlåtelse till närstående företag.

Ri ktl i njer för exploateringsavtal

När är det lämpligt aft teckna ett exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal kan tecknas när kommunen inte äger den mark som ska planläggas

och det finns ett behov av att säkerställa genomförandet av en detaljplan. Även där
kommunen inte blir huvudman för vägar och allmänna platser kan ett exploateringsavtal
tecknas för att kommunen ska försäkra sig om att de blir utbyggda i enlighet med
detaljplanen. Exploateringsavtal är särskilt angeläget när kommunen ska anlägga
kommunala anläggningar på eller i anslutning till det aktuella området.

I plan- och bygglagen (PBL) finns krav på att kommunen som avser att ingå
explaoteringsavtal ska anta riktlinjer som reglerar förutsättningar och ansvarsfördelning av
kostnader för att genomföra en detaljplan.

Vad innebär ett exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal innebär att en exploatör i enlighet med 6 kap. 40 $ PBL kan åläggas
att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna
platser samt anläggningar för vatten-och avlopp samt andra åtgärder som är nödvändiga
för att detaljplanen ska kunna genomföras ändamålsenligt. Detta kan även vara
anläggningar utanför planområdet som är till nytta för området så som cirkulationsplatser.
Det kan även gälla krav som uppställs i annan lagstiftning. Ett exempel är tekniska
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egenskapskrav som behövs för att skydd mot störningar eller skydd av särskilt värdefulla
områden. Även krav på utformning kan ställas om det finns stöd i detaljplanen eller PBL.

Marköverlåtelse för allmän plats regleras även i exploateringsavtalet om det finns behov av

detta. Ersättningsprinciperna grundas då expropriationslagens ersättningsprinciper.

Om den aktuella anläggningen har stor nytta även för allmänheten bör kostnaderna
fördelas efter nyttan mellan kommunen och exploatören /exploatörerna. Kostnaderna ska

beskrivas tydligt i exploateringsavtalet och får inte justeras i efterhand utan skriftligt
medgivande. Det ska även tydligt framgå i vilket skede exploatören faktureras.

Vad får inte regleras i ett exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal får enligt 6 kap, 41 och 42 5 PBL inte innehålla åtagande för
exploatör eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård,
utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
Avtalet får inte heller avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingående
i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.

Hand läggning av exploateringsavtal

Tillväxtenheten handlägger ärenden gällande exploateringsavtal. Ärendet ska utredas med
berörda enheter och förualtningar.

Exploateringsavtal bör om möjligt tecknas på samma gång som planavtal.

Information ska enligt lagkrav lämnas idetaljplanens planbeskrivning samt i en redovisning
i samrådet om plangenomförandet ska ske helt eller delvis genom exploateringsavtal.

Riktlinjer för försäljning av kommunägda fastigheter

Principer för prissättning

Kommunen har att säkerställa att mark inte säljs till ett pris som ligger under
marknadsvärdet. Detta dels mot bakgrund av förbudet mot stöd till enskilda näringsidkare i

kommunallagen samt genom EU:s statsstödsregler.

Enligt kommunallagen är stöd till enskild näringsidkare inte tillåtet, utom då synnerliga skäl
föreligger.Med utgångspunkt från detta är en överlåtelse av en fastighet eller del av
fastighet under marknadspris som huvudregel inte tillåtet.

Med utgångspunkt från statsstödsreglerna kan en fastighetsförsäljning under
marknadsvärdet utgöra ett olagligt statsstöd.

Lagenlig försäljning ska föregås av ett öppet anbudsförfarande där det ekonomiskt mest
fördelaktiga budet väljs. Om inte detta tillvägagångssätt väljs ska priset baseras på en

oberoende experWä rderi ng in na n fastig heten sä ljs.
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Med utgångspunkt från ovanstående lagstiftning ska Melleruds kommun tillämpa
marknadsvärdet vid försäljning av mark till enskild näringsidkare.

Försäljning av mark för verksamheter

Marknadsvärdet ska fastställas genom en opaftisk expertvärdering eller genom ett öppet
anbudsföfarande.

Priset anges i normalfallet som kronor per kvadratmeter tomtyta (krlkvm).

Försäljning av mark för bostäder (ej villatomter till privatpersoner)

Marknadsvärdet ska fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet
anbudsförfarande.

Priset anges i normalfallet som kronor per bruttoarea (BTA) enligt detaljplanen om inte
särsilda skäl föreligger. Med BTA avses summan av våningsplanens area i samtliga
våningsplan, dvs maximal byggrätt i fastställd detaljpla n.

Generella riktlinjer vid försäljning av mark (ej villatomter till
privatpersoner)

Vid all försäljning av mark oavsett om det inkommer en intressent eller försäljning sker
genom anbudsförfarande/tävling eller likande kan kommunen som fastighetsägare ställa
olika typer av krav/förutsättningar till den eller de som önskar köpa mark av kommunen för
byggnation.

Vid kommunala försäljningar av nya exploateringsområden ska priset baseras på

kommunens exploateringskostnader med anpassning till marknadsvärdet med hjälp av en
värdering.

Exploateringskalkyl ska upprättas och redovisas i samband med antagandet av
detaljplanen tillsammans med ett förslag till prissättning för området.

Fastställt pris ska kontrolleras vart 4:e år genom en opartisk expertvärdering för att
säkerställa ett marknadsvärde.

Byggherren bekostar alltid :

Åtgärder inom kvartersmark
Infart från allmän väg till kvartersmark
Fastighetsbildning eller annan lantmäteriförrättning
Anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele och bredband
Övriga avgifter för tillstånd (t ex bygglov)

Byggherren kan också komma att få bekosta:
Flytt eller rivning av ledningar och byggnader som står i konflikt med den planerade
byggnationen.
Kostnader för upprättande av detaljplan (regleras via planavtal)

Säkerställande av avtal
Kommunen kan kråva ekonomisk säkerhet för byggherrens förpliktelser. Typ av säkerhet

75



Sida 7 av 7

beslutas av kommunen, men kan exempelvis vara inbetalning på förhand, pantbrev,

bankgaranti eller borgen.

Försäljning av villatomter till privatpersoner

Försäljning sker till fastställt pris enligt separat fastställd taxa eller genom separat beslut
om prissättning vid nytt exploateringsområde.

Vid kommunala försäljningar av nya exploateringsområden ska en exploateringskalkyl
upprättas och redovisas i samband med antagandet av detaljplanen tillsammans med ett
förslag till prissättning för området.

Försäljning ska endast ske inom av kommunen anvisade områden om inte särskilda skäl

föreligger.

Generellt byggnadskrav vid all försäljning av mark

Köparen förbinder sig att bebygga fastigheten,
Byggnationen skall vara påbörjad inom Wå år samt färdigställd inom tre år från tecknandet
av köpeavtal. Byggnaden anses vara färdigställd när slutbesked har erhållits. Om detta inte
uppfflls har säljaren rätt att erhålla ett löpande vitesbelopp om 50 o/o av köpeskillingen för
varje påbörjat år som byggnationen försenas dock max under fem år.

Alternativt kan köparen välja att sälja tillbaka fastigheten till kommunen för 90 o/o äv
ursprunglig köpeskilling.

Fastigheten får inte överlåtas innan bebyggelseskyldigheten är fullgjord utan säljarens
medgivande.

Handläggning av kommunens mark/tomter till försäljning

Information om ledig mark eller aktuella tomter presenteras på kommunens hemsida. Det
går också att få information om ledig mark via kontakt med kommunens Tillväxtenhet.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ÄReruor r+ Dnr KS 20191540

Slutredovisning av projekt Förbättrad turistseruice i Sunnanå Hamn,
del 2

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt Förbättrad turistseruice i Sunnanå
Hamn, del 2 och avslutar ärendet,

Sammanfattning av ärendet

Som ett led för att förbättra och utveckla området i och kring Sunnanå Hamn har det under
sommarsäsongerna 2018 och 2019 bedrivits turistinformation i del av Stenmagasinet.
Personalen i turistinformationen har förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå även
ansvarat för hantering av avgifter för ställplatser och gästhamnsplatser. Under 2019 har man
även ansvarat för administration och försäljning av ett mindre softiment av dagligvaror,

Baserat på besöksstatistik samt resultat från enkäter genomförda under 2018 och 2019 ser vi
att fortsatt turistinformation i området är önskvärt. Besökare och medborgare som kommer till
hamnen uppskattar den personliga seruicen. Möjlighet att informera om besöksmå1, evenemang
och andra upplevelser ges, vilket bidrar till längre vistelser och/eller lust att återkomma till vår
kommun,

Fortsatt förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn under sommarsäsongen 2020 genom:

o Grön-vit skyltad turistinformation som drivs i kommunens regi.

o Turistinformationen fungerar som hamnkontor,

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, $ 245, att

1, ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i

Sunnanå hamn.

2. tillskjuta maximalt 220tkr.

3. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens forfogandeansvar.

4. lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, 5 245.

. Slutredovisning.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, 5 31.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
202L-02-09

sida
L2

s3r Dnr KS 20L91540

Slutredovisning av projekt Förbättrad turistseruice i Sunnanå Hamn,
del 2

Arbetsutskoftets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projek Förbättrad turistseruice i Sunnanå
Hamn, del 2 och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Som ett led för att forbättra och utveckla området i och kring Sunnanå Hamn har det under
sommarsäsongerna 2018 och 2019 bedrivits turistinformation i del av Stenmagasinet.
Personalen i turistinformationen har förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå även
ansvarat för hantering av avgifter för ställplatser och gästhamnsplatser. Under 2019 har man

även ansvarat för administration och försäljning av ett mindre sortiment av dagligvaror.

Baserat på besöksstatistik samt resultat från enkäter genomförda under 2018 och 2019 ser vi

att fortsatt turistinformation i området är önskväft. Besökare och medborgare som kommer till
hamnen uppskattar den personliga servicen. Möjlighet att informera om besöksmå1, evenemang

och andra upplevelser ges, vilket bidrar till längre vistelser och/eller lust att återkomma till vår
kommun.

Fortsaft förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn under sommarsäsongen 2020 genom:

. Grön-vit skyltad turistinformation som drivs i kommunens regi.

o Turistinformationen fungerar som hamnkontor.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december 2019, $ 245, att

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i

Sunnanå hamn.

2. tillskjuta maximalt 220 tkr.

3. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.

4. lämna en slutredovisning när projektet är slutföft.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 , 9 245.
r Slutredovisning.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen
av projekt Förbättrad turistseruice i Sunnanå Hamn, del 2 och avslutar ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

gn Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Kad-Olof Petersson

Kommunchef
0530-18105
karl,olof, petersson@mellerud,se

Beslutet skickas till
Chef Tillväxtenheten
Fastighetschef
Turismutvecklare

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-01-29 KS 2019/540

Maria Wagerland
Chef Tillväxtenheten
0530-18131
maria. wagerland@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Slutredovisning av projekt Förbättrad turistsenrice i Sunnanå Hamn,
del 2

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutredovisning av projekt Förbättrad
turistservice i Sunnanå hamn del 2.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led för att förbättra och uWeckla området i och kring Sunnanå Hamn drevs under
sommarsäsongerna 2018-2019 projektet Förbättrad turistservice i Sunnanå hamn.

En sommaröppen, grön-vitskyltad turistinformation startades upp idel av Stenmagasinet.
Turistvärdar har, förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå, även ansvarat för hantering
och kontroll av avgifter för ställ- och gästhamnsplatser då turistbyrån under sommarsäsongen
har fungerat som hamnkontor.

Baserat på besöksstatistik och enkäter kunde man se att besökare och medborgare som
kommer till hamnen uppskattar den personliga servicen, och inför sommarsäsongen 2020
beslutade kommunstyrelsen att s$uta till 220,000:- för att kunna bedriva turistinformation
ytterligare ett år (2020).

Turistinformationen har fyllt sin funktion och bidragit till utvecklingen i Sunnanå hamn, och bör
även i framtiden finnas i någon form då vi ser en ökning i antal besökare i hamnen.

Beslutsunderlag

Beslut KS S 245 2019
Slutredovisn ing, ppt-presentation

Postadress
Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148879



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammantrådesdatum
2019-12-03

sida
15

S 245 Dnr KS 20191540

Projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn - del 2, staftbesked

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i

Sunnanå hamn.

2, tillskjuta maximalt 220 tkr.

3. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.

4. lämna en slutredovisning när projektet är slutfött.

Arbetsutskoftets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på låmplig
finansiering inför kommunstyrelsens beslut.

Sammanfattning av ärendet

Som ett led för att förbättra och utveckla området i och kring Sunnanå Hamn har det under
somrnarsäsongerna 2018 och 2019 bedrivits turistinformation i del av Stenmagasinet,
Personalen i turistinformationen har förutom sedvanliga arbetsuppgifter i turistbyrå även
ansvarat för hantering av avgifter för ställplatser och gästhamnsplatser. Under 2019 har man

även ansvarat för administration och försäljning av ett mindre sortiment av dagligvaror,

Baserat på besöksstatistik samt resultat från enkäter genomförda under 2018 och 2019 ser vi

att fortsatt turistinformation i området år önskvärt. Besökare och medborgare som kommer till
hamnen uppskattar den personliga seruicen. Möjlighet att informera om besöksmå|, evenemang

och andra upplevelser ges, vilket bidrar till längre vistelser och/eller lust att återkomma till vår
kommun.

Fortsatt förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn under sommarsäsongen 2020 genom:

r Grön-vit skyltad turistinformation som drivs i kommunens regi.

r Turistinformationen fungerar som hamnkontor.

Beslutsunderlag

. Kommu nstyrelseförualtn i n gens $änsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 20L9-LL-I2,5 349.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge arbetsgruppen i uppdrag att under 2020 bedriva turistinformation i Stenmagasinet i

Sunnanå hamn.

2. tillskjuta maximalt 220 tkr.

3. finansiering sker inom konto för kommunstyrelsens förfogandeansvar.

slutredovisning när projektet är slutfört.

:*'-r?-

läm

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Justerandes
(

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
20L9-t2-03

sida
16

Beslutcgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Nä ringslivsutvecklaren
Turistinformatören
Fastighetschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

*>t:

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

Änrnoe ts Dnr KS 20201207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
arbetsmarknadsen hetens åtgä rder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens
åtgärder.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ÄRrnor te

Aktuell lägesbild av fiber- och mobiltäckning i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Digital service lämnar en aktuell lägesbild av fiber- och mobiltäckning i

Melleruds kommun.
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseforva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLTSTA

2021-03-03

ARENDE 17 Dnr KS 202LltL0

Nominering till Småkoms styrelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun nominerar Eva Pärsson (M) till revisor i SmåKoms
styrelse.

Sammanfattning av ärendet

Småkoms valberedningen önskar nomineringar till årsstämman den 2L april202L.

Följande val ska göras under stämman (inom parentes nuvarande):

. Val av ordförande för 1 år (Peter Lindroth, Karlsborg)

. Val styrelseledamöter - tre för 2 år (Ingrid Hugosson, Uppvidinge, Kristine Hästmark, Gnosjö
och Yoomi Renström, Ovanåker)

. Val av revisorer - en för 2 är, en för 1 år (Eva Pärsson, Mellerud och Per-Arne Larsson,
Boxholm)

. Val av revisorssuppleanter - en för 2 är, en för 1 år (Birgit Sturesson, Grums och Georg
Forsberg, Kil)

. Val av ffra representanter till valberedningen - två för 2 är, Wå för 1 år (Kent Hansson,
Grästorp, Anders Ljung, Kinda, Birgit Sturesson, Grums och Lotta Äman, Aruidsjaur)

Sista dag för nomineringar är 12 mars 202I.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

SmåKom <charlotta@smakom.se >

den 18 februari 2021 07:50

Kommunen
Val bered ni ngen informerar!

med senaste nytt. Problem att visa det?Y .. v- .'v

6/ MEDLEMMRR2ATl

N

Ä ;Q. ,/\ ".A.

Vänligen vidarebefordra till förtroendevalda i din kommun

Nominera ledamöter!

Valberedningen önskar nomineringar till årsstämman den 21 aprll.
Vi vädjar till samtliga medlemskommuner att nominera kandidater till de
olika posterna for att underlätta vårt arbete.

Följande val ska göras under stämman:
(inom parentes nuvarande)
- Val av ordförande för 1 år
(Peter Lindroth, Karlsborg)
- Val styrelseledamöter - tre för 2 är
(lngrid Hugosson, Uppvidinge, Kristine Hästmark, Gnosjö, Yoomi Renström,
Ovanåker)
- Val av revisorer - en för 2 är, en för 1 år
(Eva Pärsson, Mellerud, Per-Arne Larsson, Boxholm)
- Val av revisorssuppleanter - en tör 2 är, en för 1 år
(Birgit Sturesson, Grums, Georg Forsberg, Kil)
- Val av fyra representanter till valberedningen -
två för 2 är, Nä för 1 år
(Kent Hansson, Grästorp, Anders Ljung, Kinda, Birgit Sturesson, Grums, Lotta
Aman, ArvidsjauQ

Du lämnar din nominering till valberedningens ordförande;
Kent Hansson, kenrolhan@hotmail.com, 0707 998 208.

12 mars är sista dag att inkomma med nomineringar.

Utdrag ur stadgarna vem som kan nominera representanter till de olika posterna

"Medlem* har rätt att lämna förslag på ordförande och ledamot i styrelsen.
V a I b a ra til I sty rel se n ä r fö rtroe n dev ald a u r m e dl e m sko m m u n e rn a.
I styrelsen kan varje medlemskommun representeras av högst en person.

De små kommunernas samuerkan

SmöKom
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Medlem* har även rätt aft lämna förslag på ledamot ivalberedning samt revisor.
Vid val av styrelse eftersträvas att ledamöterna ska ha en så god geografisk
spridning som möjligt samt en jämställd könsfördelning."

" = medlemskommun

Här kan du läsa föreninqens stadqar i sin helhet.

Kontakt

C h arlotta H a skovec, ve rksam h etsled a re
E-post ; cha rlofta@sm akom. se

Telefon; 0706 725 649

v'tww.smakom.se

oo@
Du får detta nyhetsbrev eftersom du år en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt

nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

2

86



MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-03

ÄReNoe rg
Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och
tjänstemän enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-
styrelsen varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får
om pröva el ler faststä I la delegeri ngsbesluten, Dä remot ka n kommu nstyrelsen
återkalla delegering.

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B - PERSONATÄRENDEN

B 5 Visstidsanställningar
5.4 Övrig personal (över sex månader) g L/202L

D - SAM HÄLLSEVCCNADSFöRVATTNINGEN

D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag g I2/2O2O och L/2O2t

H . MEDBORGARKONTORET

H 24 Färdtjänstärenden
24.t Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,

SFS 1997:736)
g r/2o2r

H 25 Lotteriärenden
25.1 Lotteriärenden g r/2o2r

H 27 Parkeringstillstå nd
27 .L Parkeringsti I lstå nd g 28-30/2020 och tL-L2/2o2I
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ARENDE 19

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

. Byggnadsnämnden beslutade den27 januari 202L,5 5, att bevilja strandskydds-
dispens frän7 kap, 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
nybyggnad av maskinhall på fastigheten Ränsliden 1:13. Dnr 2020.299.

. Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 202L, g 6, att bevilja förnyad
strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskydds-
dispens för utökad verkamhet av turist- och jordbruksanläggning på fastigheten
Svankila I:L0. Dnr 2020.369.

. Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 202L, 5 7, att bevilja strandskydds-
dispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Bolstads-Bodane L:5. Dnr 2020.372.

. Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 202L, 9 B, att bevilja strandskydds-
dispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av kyrkstuga på fastigheten Skållerud L:ZL. Dnr 2021.1.

o Finansiell rapport per 2021-01-3I. Dnr KS 2021/90.
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Änrnoe zo

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

lGmmunstyrelsens ledamöter och kommu nchefen diskuterar a Kuella frågor
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Änrnon zt

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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