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 KOMMUNSTYRELSEN 
DATUM Onsdagen den 10 februari 2021, klockan 08.30 – 12.30 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams 
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig  
t ill kommunstyrelsekontorets kansli, e-post kommunen@mellerud.se eller tfn 181 04, 
senast k l. 09.00 dagen före sammanträdet. 

 
OBS! På grund av rådande pandemiläge genomförs sammanträdet via Microsoft 
Teams för alla förutom ordförande och 1:e vice ordförande samt kommunchef och 
sekreterare.  
 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) Mauri Simson (L) 
Daniel Jensen  (KD Harald Ericson (M) 
Mohamed Mahmoud (MP) Ahmed Mahmoud (MP) 
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M) 
Jörgen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Michael Melby (S) Christine Andersson (S) 
Marianne Sand-Wallin (S) Kent Bohlin (S) 
Thomas Hagman (S) Florence Jonasson (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Tony Andersson (SD) 
Liselott Hassel (SD) Martin Andersson (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Thomas Hagman (S)  
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 11 februari 2021, klockan 08.30 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Uppföljning av kommunernas arbete med 

krisberedskap och civilt försvar 2020 
 

Anna Granlund, kl. 08.35 3 

2  Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av 
Kanalmuseet och skans 453 i Håverud under 2021 
 

Anna Granlund 6 

3  Föreningsbidrag 2021 med anledning av Corona-
pandemin 
 

Dovile Barteseviciute, kl. 09.30 17 

1

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/
mailto:kommunen@mellerud.se


 
 
4  Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för 

rörelseförhindrad 
 

Dovile Barteseviciute 21 

5  Uppföljning av intern kontrollplan för 
kommunstyrelsen, rapport 4/2020 

Linnea Stockman, kl. 09.50 
Lena Francke 
BILAGOR 

35 

6  Fjärrvärme Klacken i Mellerud – Energikälla 
Spetsvärmepanna 
 

Magnus Olsson, kl. 10.10 
Peter Mossberg 
Linda Hamrin 
BILAGA 

38 

7  Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av 
arbetsmarknadsenhetens åtgärder 
 

Anita Hagsgård-Andersson,  
kl. 10.30 

42 

8  Preliminärt bokslut för 2020, information 
 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 10.50 43 

9  Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare 
granskning av arbetsmiljö och ledarskap  
 

Jeanette Sjölund, kl. 11.05 
BILAGOR 

44 

10  Planuppdrag avseende ändring av byggnadsplan för 
del av Liane 1:1 
 

Jonas Söderqvist, kl. 11.20 
Maria Wagerland 

58 

11  Svar på remiss - promemorian En utvecklad 
organisation för lokal statlig service – slutredovisning 
(Ds 2020:29)  

Karl-Olof Petersson 
BILAGA 

76 

12  Uppstart Campus Dalsland  
 
 

Karl-Olof Petersson 
BILAGA 

89 

13  Nominering till Vänersamarbetets styrelse 
 
 

Thomas Hagman 101 

14  Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Karl-Olof Petersson 103 

15  Anmälan 
 
 

Karl-Olof Petersson 104 

16  Aktuella frågor 
 
 

 105 

17  Rapporter 
 
 

 106 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-02-03

Änrnor r Dnr KS 202U23

Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2O2O

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, godkänna föreliggande redovisning.

2. Årtig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap och civitt försuar 2020 avges
som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, 5 175) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats mellan staten,
företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas
arbete med krisberedskap under perioden.

MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till.
Redovisningen ska göras senast den 15 februari 2021.

2020 är ett år som präglats av arbetet med covid-l9, Betydande tid har ägnats åt arbetet
föranlett av pandemin samtidigt som planerade aktiviteter inom arbetsområdet fått anpassas
eller skjutas på framtiden. Under året inkom MSB med en skrivelse till kommunen (KS

20201399) där det framgår att den statliga ersättning kommunerna får för krisberedskap är till
för förberedande arbete för att stärka krisberedskapen, Med anledning av det ansträngda läget
på grund av pågående corona-pandemin har MSB förståelse för om ersättningen för
krisberedskap och civilt försvar kan komma att finansiera beredskapssamordnare eller andra
tjänstepersoners lön för att exempelvis planera åtgärder kopplat till arbete som är påkallat med
anledning av pandemin.

Beslutsunderlag

. Ärlig uppföljning (föredras uid sammanträdet).
o Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2O27,
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och
civilt försvar 2O2O

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner föreliggande redovisning.

2. Beslutar att Ärlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap
och civilt försvar 2020 avges som rapport till Länsstyrelsen i Västra
Götaland.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till
Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, 5
175) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering,

Beslutsunderlag
. Årlig uppföljning (föredras vid sammanträdet).

Beskrivning av ärendet
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats
mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och

däftill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden.

MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap
ska gå till. Redovisningen ska göras senast den 15 februari 2021.

2020 är ett år som präglats av arbetet med covid-19. Betydande tid har ägnats åt
arbetet föranlett av pandemin samtidigt som planerade aktiviteter inom
arbetsområdet fått anpassas eller skjutas på framtiden. Under året inkom MSB

med en skrivelse till kommunen (KS 20201399) där det framgår att den statliga
ersättning kommunerna får för krisberedskap är till för förberedande arbete för att
stärka krisberedskapen. Med anledning av det ansträngda läget på grund av
pågående corona-pandemin har MSB förståelse för om ersättningen för
krisberedskap och civilt försvar kan komma att finansiera beredskapssamordnare

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-0r-2r KS 2021123

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
| (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se 4
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MELLERUDS
KOMMUN

Kad Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-0t-2L KS 2021123

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0s30-181 18

anna,granlu nd@mellerud.se

Sida

2 (z)

eller andra tjänstepersoners lön för att exempelvis planera åtgärder kopplat till
arbete som är påkallat med anledning av pandemin,
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

Änrnor z Dnr KS 202L142

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och
skans 453 i Håverud under 2021.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 202L.

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom
den 25 januari 202L med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd till
driften för 2021.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hembygdsförening, Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård, Där
anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har förening kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.

Kanalmuseet finansieras även med entr6avgifter, försäljning av böcker, kaffe mm. Dessa
har varit ett nödvändigt tillägg för att få ekonomin att gå ihop. Dessa inkomster har
dessvärre blivit betydligt lägre under det gångna året på grund av pågående pandemi.

Trots detta har föreningen kunnat avsluta sina projekt med bland annat renoveringen av
det gamla "tvätteriet". Gamla maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de
gamla ångmaskinerna. Christian Aasruds utställning om Varven i Upperud har fått en ny
design. Föreningen hoppas att under 2021 kunna inviga dessa två nya utställningar
tillsammans med de nya montrarna för DWJ och Håfreströms Musikkår som är under
byggande.

Beslutsunderlag

o Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2021.
. Verksamhetsberättelse och preliminärt bokslut för 2020.
o Komm unstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2O27,
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Kommunstyrelsen

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och skans
453 i Håverud under 2O2I

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 2021.

2. finansiering sker inom kommunstyrelsens forfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom den

25 januari 2021 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd till driften för
202r.

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där

anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som

allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.

Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har förening kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.

Kanalmuseet finansieras även med entr6avgifter, försäljning av böcker, kaffe mm.
Dessa har varit ett nödvändigt tillägg för att få ekonomin att gå ihop. Dessa inkomster
har dessvärre blivit betydligt lägre under det gångna året på grund av pågående
pandemi.

Trots detta har fcireningen kunnat avsluta sina projekt med bland annat renoveringen av
det gamla "tvät[eriet". Gamla maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de
gamla ångmaskinerna. Christian Aasruds utställning om Varven i Upperud har fått en ny
design. Föreningen hoppas att under 2021 kunna inviga dessa Wå nya utställningar
tillsammans med de nya montrarna för DWJ och Håfreströms Musikkår som är under
byggande.

Beslutsunderlag

o Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2021
. Verkamhetsberättelse och preliminät bokslut för 2020.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m unstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-07-25 KS Z02tl42

Telefon
0s30-180 00

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se7
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Skålleruds Hembygdsförening
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-0r-25 KS 2021142

Sida
2 (2)
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Skå lleruds Hem bygdsförening

Museivägen 3

46472 Håverud

Til I Kommunstvrelsen och Kommunfullmäktige i Melleruds komm u n

Skålleruds Hembygdsförening, med Kanalmuseet och Skans 453 som huvudverksamhet, har ansökt och fått
beviljat bidrag från Melleruds kommun under flera år. Tack vare detta bidrag tillsammans med mycket

ideellt arbete och medlemmarnas stöd har vi kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet under

stora delar av åren. Vi har även anordnat guidningar på Skansen under sommartid.

Kanalmuseet finansieras även med entr6avgifter, försäljning av böcker, kaffe mm. Dessa har varit ett
nödvändigt tillägg för att få ekonomin att gå ihop. Dessa inkomster har dessvärre blivit betydligt lägre

under det gångna året. Pandemiåret 2020 har, som för många andra museer och kulturinstitutioner,

inneburit minskade antal besökare och därmed minskade intäkter.

Trotts detta har vi kunnat avsluta våra projekt med bland annat renoveringen av det gamla "tvätteriet".
Gamla maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de gamla ångmaskinerna. Christian Aasruds

utställning om Varven i Upperud har fått en ny design. Vi hoppas att under 2021 kunna inviga dessa två nya

utställningar tillsammans med de nya montrarna för DWJ och Håfreströms Musikkår som är under

byggande.

Återigen yrkar vi om ett bidrag. Med tanke på den dystra bilden som 2020 lämnar efter sig och den

osäkerhet som det nya året börjar med hoppas vi att få ett bidrag från Melleruds kommun även i år. Detta

kommer att hjälpa oss att kunna fortsätta vårda vårt dalsländska kulturarv, mitt i landskapets största

turistmå1, Håveruds akvedukt.

Håverud O4 januari2O2L

;74tr1_
*r'

/,L"Z,rr*"-
Loic anchec, ordf

Bilaga 1: Bilder på nya utställningen

Kjerstin Andersson, kassör

\AU -0r 25,

r(o [4t\4u N

Bilaga 2:Prel. bokslut
tr 3 t/ltJ't'a'-'t/'Å &'aå4q'U't- ;1020
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Verksa m hetsbe rättelse 2O2O

Skå lleruds Hembygdsförening

Grundad: L952

Hembygdsgärd/ Museum: Kanalmuseet i Håverud samt Skans a53 (skyddsvärn från andra
världskriget) vid Brudfjällsvägen nära Glycksjön

Kanalmuseets hemsida: www.kanalmuseet.se

Kontaktperson: Loic Manchec, Bäcken 1.,46472 Håverud, tel. 070-640 2106,
E-post: loic@ manchec.com

Ansvarig för Skans 453: Jonny de Capretz, tel. 076-853 36 42,
E-post: jdcjdcbegoode@gmail.com

Ordförande: Loic Manchec

Sekreterare: Jonny de Capretz

Kassör: Kjerstin Andersson

Övriga styrelsemedlemmar: Arne Myhrberg, lna Svartling, Lars Stålborg, Per Mården,

Patrik stridh

Medlemsantal: 154

Antal besökare: ca 3000 betalande

Antal styrelsemöten: 2

2020 blev ett annorlunda år! När året startade och vi hade vårt första styrelsemöte kunde ingen ana att det

inte skulle bli så många fler 202O. Vi planerade för att kunna genomföra ett större antal evenemang, med

bland annat påsk- och vårmarknad, loppisrunda, invigning av nya utställningar på Kanalmuseet, visning av

Skans 453, Nationaldagsfirande, Eld- och Ljusfest runt Höljen, julmarknad, mm.

Tyvärr fick vi tidigt inse att mycket av detta inte skulle kunna gå att genomföra. Pandemin slog hårt mot våra

verksamheter och vi fick ställa in alla planerade evenemang allteftersom. Besökarna på Skans 453 blev få

denna sommar. Vi flyttade årsmötet som skulle ha ägt rum i början på april, till 1 september. Då satt vi

utomhus på Dalsland Centers terrass. Det blev ett kort möte där alla medlemmar i styrelsen omvaldes.

Kanalmuseet öppnade först 1juni. Vi fick anpassa receptionen så att både besökarna och personalen kunde

känna sig trygga. Kerstin, Kalle och vår nya medarbetare under sommaren Vivianne, har kunnat ställa upp

hela tiden och ta emot våra besökare. Många svenska turister tog sig till Håverud denna sommar då de

utländska turisterna uteblev. Många var säkert här för första gången och tillbringade sin semester i Sverige

istället för att resa utomlands. Vi får hoppas att många åkte hem med goda erfarenheter och upplevelser och

gärna återkommer nästa sommar.

10



Den 11juli genomfördes en försenad "Brudfjällsrace". Oluf Skoogh tog kontakt med föreningen med önskan

om att få starta cykelracet framför museet. Vi kunde servera kaffe med dopp och korv med bröd till alla

deltagare innan de tog sig an backarna på Brudfjällsvägen.

I mitten av augusti ordnade vi Loppisrundan runt Höljen med ca 15 utställare. Den skulle ha ägt rum i slutet

på maj. Utställarna var mycket nöjda med dagen och många villgärna återkomma nästa år.

Museet har endast haft öppet på helgerna under september. Då hade alla svenskar börjat arbeta igen och

det blev ganska glest mellan besöken på museet.

Under hösten har Kalle fortsatt med att färdigställa utställningarna om Håfreströms Kraftstation och Varven i

Upperud. lnvigning är planerad att ske under våren 2021 om pandemin tillåter.

Den traditionella julkaffe-träffen där vi tackar volontärer och andra som på olika sätt hjälpt

Hembygdsföreningen under året, blev tyvärr inte av. Styrelsen vill här passa på att tacka alla för det stora

engagemang och det ideella arbetet som många har genomfört trots detta speciella år.

Håverud 31 december 2O20

Loic Manchec, ordf.
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PRELIMINÄR BALANSRÄKNI NG

Skålleruds Hembygdsfören ing

Räkenskaps är 200 1 -201 2

HELA ARET

2021-01-21 16:52 Sida 1 (2)

Högsta vernr: A513 (201231)

033 K2 - BFNAR 2016:10 p 4.7

l.B. är preliminär Reg.nr 86 25 01-0759

TILLGANGAR

Anlägg ningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättn ingsti llgångar
Varulager m.m
Summa varulager m.m

Kortfri stig a ford ri n g ar
Kundfordringar

1510 Kundfordringar
S:a kundfordringar

Övriga fordringar
1630 Avräkning för skatter och avgi

1 680 Andra kortfristiga fordringar
S:a övriga fordringar

Su m m a kortf ri stig a fo rd ri n g ar

Ko rtfri stig a pl ace ri ng a r
S u m m a ko rtf ri stig a pl ace ri ng a r

Kassa och bank
Kassa och bank

1910 Kassa
1 930 Checkräkningskonto (checkkredit
100.000)

S:a kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsäftningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

2098 Vinst eller förlust från föreg
2099 Arets resultat

S:a eget kapital

Långfristiga skulder
2390 Övriga långfristiga skulder

S:a långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

24r''0 Lev erantörsskulder
S: a leverantörsskulder

Skatteskulder
2510 Skatteskulder

S:a skatteskulder
Övriga skulder

2710 Personalens källskatt
2730 Lagst soc avg och särskild lön

2842 Avräkning Kjerstin

Ingäende balans Utgående balans

0,00

0,00

34.750,00
34.750,00

6.491,00
43.949,00
50.440,00

85.190,00

0,00

1.000,00

-13.748,62
-12.748,62

-12.748,62

72.M1,38

72.441,38

17.432,96
87.781,66

105.214,62

-29.000,00
-29.000,00

-9.974,54
-9.974,54

-7.010,00
-7.010,00

-7.776,04
-8.284,94

-500,00

%

0,00 0,0o/o

0,00 0,0%

tillg

30.000,00
30.000,00

1089,6%

1089,6%

40.840,00
15.710,00
56.550,00

86.550,00

1483,20/o

570,6%

2053,80/o

3143,3%

0,00 0,0%

500,00 18,20/o

-84.296,56
-83.796,56

-83.796,56

2.753,44

2.753,44

-3062%
-3043o/o

-3043%

100,0%

100,0o/o

105.214,62
0,00

105.214,62

-13.000,00
-13.000,00

3821,2%
0,0%

3821,20/o

472,10/o
-472,10/o

-2.622,60
-2.622,60

-5.850,00
-5.850,00

€.105,00
-7.430,51
-1.797,00

-95,20/o

-95,20/o

-212,50/o

-212,5%

-221,7%
-269,90/o

€5,3%

MagentaBo\i*ing Vedon:2020:1 @CoryightMagentaDataAB,Lund1996,2020 Li@ns:54612151008 KJAnde$otsEokffiingsbytä
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PRELIMI NÄR BALANSRÄKNING
Skålleruds Hembygdsförening
Räkenskaps är 200 1 -2012
HELA ANCT

2021-01-21 16:52 Sida 2 (2)

Högsta vernr: A513 (201231)
033 K2 - BFNAR 2016:10 P 4.7

LB. är preliminär Reg.nr 86 25 01-0759

lngående balans Utgående balans

-1.572,52
-18.133,46

0,00
-1 13.538,00

-1 13.538,00

-148.656,00

-72.M1,38

0,00

-5.734,37
-21.066,88

%

tillg
-208,30/o

-765j%
2843 Avräkning Loic Manchec

S:a övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2900 Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter (grup

2990 Övr upplupna kostn och förutbe

S:a upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT

-18.650,00
-19.000,00

-37.650,00

-67.189,48

25.025,14

27,778,58

-677,30/o

-690,0%

-1367o/o

-2440o/o

908,9%

1008,9%

MagentaBot<ftring Vedon:2020:1 @CopytightMagentaDataAB,Lund1996,2O2O Li6ns:54612151(nB KJAndeffisBol<lödngsbytå
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PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING

Skålleruds Hem bygdsfören in g

Räkenskaps är 2001 -2012
HELA ANTT

2021-01-21 16:52 Sida 1 (2)

Högsta vernr: A51 3 (201231)

022 EU-BAS Kostnadsslagsindelad ent ARL

Reg.nr 86 25 01-0759

RöRELSENS INTÄKTER
NETTOOMSÄrrlllC
Huvudintäkter

lnnevarande år %

oms

3024
3030
3040
3041
3045
31 01

3102
31 03

3105
31 06

3107

El och bevakning tillVandrarhem met 12.665,00
23.600,00

6.950,00
531,00

40.000,00
121.383,00

12.753,00
55.518,99

5.052,00
3.390,00

130,00

4,50/o

9,40/o

2,50/o

0,2%
14,20Ä

43,0o/o

4,50/o

19,70/o

1,8%

1,2%

0,00/o

Medlemsavgifter
Gåva till Föreningen
Tunnan
Hyra, vandrarhemmet
lnträde & Guidning
Servering
Glass
Böckerlkort
övriga varor
Lotter

S:a huvudintäkter

SUMMA NETTOOMSÄTTNIIC
övnrcn INTÄKTER
Övriga rörelseintäkter

281.972,99

1.972,99 100,0%

1Oo,0o/o

3910
3985
3987
3989
3991
3997

Hyra o anende, skyltar mm

Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag
Bidrag till varvsprojektet
Bidrag från Dalslands Sparbank

Sjuklöneersättning

36.250,00
59.246,00
60.000,00
64.788,00
10.000,00
9.444,00

12,g%o

21,0%
21 ,30/o

23,0%
3,60/o

3,40/o

S:a övriga rorelseintäkter

SUMMA öVRICR INTÄKTER

SUMMA RöRELSENS INTÄKTER

RöRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter, handelsvaror

239.728,00 85,0%
g5,o%

185,0o/o

239.728,00

521.700,99

4010
4011

4012
4013
4027
4051

lnköp material och varor
Glass & Godis
lnköp av böcker
lnköp tillserveringen
Kostnader för Loppisrunda
Utställn ing, varvsprojektet

-2.761,00
-43.142,00

-2.000,00
-5.928,80

-890,00
-26.321,35

-1,OYa

-15,3%

-0,70/o

-2,10/o

-0,3%

-9,3%

S:a råvaror och förnödenheter, handelsvaror

BRUTTORESULTAT

Övriga externa kostnader

-81 .043,15

4/,0.657,84

-28,70/o

156,3Vo

5020
5070
5410
5460
5480
5500
5520
591 0

5930
6040
61 10

Elavgifter
Reparation och underhållav lo

Förbru kningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Arbetsklåder och skyddmaterial
Reparation och underhåll
Reparation och underhåll av in

Annonsering
Reklamtrycksaker och direktrek
Kontokortsavgifter
Kontorsmateriel

-58.390,34
-22.366,00

-598,00
-1.114,95

-51,00
-10.057,00

-119,00
-3.002,00

-506,00
-1 .518,98

-10.096,00

-20,70/o

-7,9%
-0,20/o

-0,40/o

0,00/o

-3,60/o

0,0%
-1,1%
-0,20/o

-0,5%
-3,60/0

MagentaBokföing Ve6ion:2020:1 @coryightMagentaDataAB,Lund1996,2O2O Li@ns:54612151008KJAndewnsBokföringsbtrå

14



PRELIMINÄR RESU LTATRÄKNING

Skålleruds Hem bygdsfören i n g

Räkenskaps är 2001 -201 2

HELA ARET

2021-01-21 16:52 Sida 2 (2)

Högsta vernr: A51 3 (201231)

022 EU-BAS Kostnadsslagsindelad ent ARL
Reg.nr 86 25 01-0759

lnnevarande år

-10.948,00
€.786,00

-15.817,00
-8.500,00

-11.962,00
-2.662,00
-2.416,27
-2.088,00
-8.100,00

%

oms
-3,9%
-2,40/o

-5,60/0

-3,04/o

4,20/o

-0,9%
-0,90/o

4,70/o
-2,9%

6210
6230
631 0

6351

6370
6570
6571
6950
6981

Telekommunikation
Datakommunikation + fiber
Företagsförsäkringar
Konstaterade förluster på kundfordr
Kostnader för bevakning och la
Bankkostnader
Kortavgifter
Tillsynsavgifter myndigheter
Medlemsavgifter

:a

Personalkostnader

kostnader 098,54 -62,8%

7010 Löner till kollektivanstclllda
701 1 Löner födda 1938-1954, 10,21o/o

7012 Löner 1O.21o/o

7510 Lagstadgade arbetsgivaravgifter
7533 Särskild löneskatt för
pensionskostnader
7570 Premier för arbetsmarknadsförs. Fora

7600 Övriga personalkostnader o

styrelsekostnader
7690 Erhållna lönebidrag

-63.840,00
-10.000,00
-70.268,57

-2.702,00
-10.625,00

-2.049,50
188.520,00

-1 ,00/o

-3,80/o

-0,70/o

66,9%

050,00 -91,90/o

-22,60/o

-3,6%
-24,9%

a personalkostnader

RöRELSERESULTAT FöRE AVSKRIVNINGAR

RöRELSERESULTAT EFTER

AVSKRIVNINGAR

SUMMA RöRELSENS KOSTNADER

RöRELSERESULTAT

FINANSI ELLA I NTAKTER OCH KOSTNADER

-230.015,07

33.544,23

33.544,23

488.156,76

33.544,23

11,g%o

11,9o/o

-173,1o/o

1'l rgo/o

8400 Räntekostnader
8423 Kostnadsräntor for skatter och

-5.673,65 -2,A"/o

-92,00 0,00/o

S:A FINANSIELLA INTAKTER OCH

KOSTNADER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-5.765,65

27.778,58

-2,0%

9,8o/o

RESULTAT FöRE SKATT 27.778,58 9,8oh

ARETS RESULTAT 27.778,58 9,8o/o

MagentaBokfhing Ve6ion:2020:1 @CopttightMagantaDataAB,Lund1996,2O2O Li@ns:54612151008 KJAnde@nsBokfaingsbytå
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-02-03

ÄneNor g Dnr KS 202Ll4L

Föreningsbidrag 2O2I med anledning av Corona-pandemin

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stöd erbjuds till det lokala föreningslivet 2021 enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av covid-l9 beslutade Melleruds kommun i april 2020 om ett stödpaket till det
lokala föreningslivet. Summeringen av 2020 visar att föreningarna klarade året ganska bra sett
till antalet redovisade aKiviteter, där vissa föreningar till och med redovisade fler antal
genomförda aktiviteter 2020 jämfört med året innan,

Med hänvisning till att covid-l9 fortsatt kommer att påverka föreningarnas verksamhet 2021
föreslår samma stödpaket i år som 2020.

Stödpaketet innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar
som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras. En förutsättning är
att föreningarna inkommer med en ansökan och erforderlig redovisning.

Beslutsunderlag

. Ätgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet för verksamhetsår 2021
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas uid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2O27.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n ge n

Datum Diarienummer
202t-01-22 KS202Ll

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Kommunstyrelsen

Föreningsbidrag 2O2L med anledning av Corona-pandemin

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande stöd erbjuds till det lokala föreningslivet 2021.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av covid-19 beslutade Melleruds kommun i april 2020 om ett stödpaket till det
lokala föreningslivet. Summeringen av 2020 visar att föreningarna klarade året ganska bra sett
till antalet redovisade aktiviteter, där vissa föreningar till och med redovisade fler antal
genomförda aktiviteter 2020 jämfört med året innan.

Med hänvisning till att covid-l9 fortsatt kommer att påverka föreningarnas verksamhet202I
föreslår samma stödpaket i år som 2020.

Stödpaketet innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar
som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras. En förutsättning är
att föreningarna inkommer med en ansökan och erforderlig redovisning,

Beslutsunderlag

. Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet för verksamhetsår 2021

Beskrivning av ärendet
Bakorund

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till föreningar i

april 2020. Paket innebär för det första att föreningar som beviljats lokalt aktivitetsstöd för 2020
kommer att få motsvarande nivå som 2019 trots att föreningar eventuellt behöver stiilla in

aktiviteter med anledning av covid-19, För det andra kommer kommunen betala ut drifts- och
hyresbidrag till föreningar även om föreningar behöver ställa in aktiviteter på grund av covid-
19. För det tredje kan föreningar även ansöka om dispens för att lämna in årsredovisningen
senare under 2020.

Analys

Under 2020 drabbades världen och även Melleruds kommun av en pandemi som gjoft att
många aktiviteter fått sättas på sparlåga. För flera av kommunens föreningar har det inneburit
att det intäkter som normalt är grunden för verksamheten inte har kunnat komma in som
tidigare. Bedömningen är att covid-19 fortsatt kommer påverka samhället under 2021,

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud,se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148818
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Lokala föreningar

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
202r-0L-22 KS202U

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00
Dovi le. ba ft useviciute@ mel lerud.se

Sida
2 (2)

Genom stödpaket som beslutades i april 2020 kunde kommunen både anses mildra de

ekonomiska konselorenserna för föreningarna samt bidra till att dämpa uteblivna intäkter trots
att föreningarnas planerade verksamheter inte helt kunde genomföras med anledning av covid-
19 eller genomför på annat vis.

Bedömningen är att åtgärdspaket från 2020 för att stötta det lokala föreningslivet har utnyttjats
av föreningarna, Alla utom en förening har fått minst motsvarande ersättning som under 2019,

Det är endast en förening som inte lämnat erforderlig redovisning och har inte kunnat gå att
nå. Sammanställningen visar även att vissa föreningar har redovisat fler genomförda aktiviteter
under 2020 jämfört med 2019 vilket kan ses som att föreningarna visat prov på förmåga att
ställa om sin verkamhet, Föreningslivet kan även anses fylla en funktion inom folkhälsan.

överväganden

Bedömningen är att covid-19 fortsatt kommer att påverka samhället och föreningarnas
verksamhet under 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser eftersom 202L trs stödpaket ryms inom ramen
för den budget som avsatts för föreningsbidrag inom kommunstyrelsens verksamhet 2021.

Slutsatser

Kommunstyrelsen kan bifalla åtgärdspaket för att stötta det lokala föreningslivet för
verksamhetsåret 2021 på motsvarande sätt som 2020,
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MELLERUDS
KOMMUN

202r-0L-22

Stöd till föreningar med anledning av coronaviruset covid-19 under 2O2L

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19. Vi följer
utvecklingen noga och har på uppdrag av kommunledningen upprättat en samordningsgrupp för att
se till att våra samhällsviktiga verKamheter fungerar. Melleruds kommun vill göra det vi kan för att
underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Vi avser att stödja det lokala föreningslivet med
anledning av covid-19 p följande sätt:

LOK-aktivitetsstöd
För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 202L kommer bidraget utbetala på samma nivå som
för 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-l9.
Förutsättning för utbetalning av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att föreningar skickar in
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och
ve rksa m hetspla n fö r 202L tll M ed borga rko nto ret.

Drifts-och hyresbidrag
Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots att föreningar eventuellt behöver
ställa in aktiviteter med anledning av covid-l9, Förutsättning för utbetalning av drifts- och hyresbidrag
är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och
revisionsberättelse och verksam hetspla n för 202 1 til I Med borga rkontoret.

Avbokninq
Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift.

Dispens att lämna in årsredovisning protokoll
Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska
smittspridning av covid-19, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in årsmötesprotokoll.
Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta Medborgarkontoret,

Övrigt
För att underlätta för föreningar har regeringen även gått ut med att ideella föreningar som har en
skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd hos Skatteverket.

Kontakta oss gärna vid frågor
Medborgarkontoret
dovi le, ba rtuseviciute@ mel lerud. se
0530-189 00
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

ÄRrruoe + Dnr KS 2021124

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelseförhindrad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det finns ett behov sådana riKlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett
likvärdigt sätt.

Beslutsunderlag

r Riktllnjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
r Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för

rörelsehindrade.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Arendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2O27,
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för
handläggning av pa rkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Det finns ett behov sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan

och handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan

handläggs på ett likvärdigt sätt,

Beslutsunderlag
r Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
. Bilaga LTSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd

för rörelsehindrade.

Beskrivning av ärendet
Bakqrund

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället

tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa, Beslut om

parkeringstil lstånd fattas enligt trafikförordningen 1 3 kap. ( 1 998 : I 2 76)
samt transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2009 : 73).

Enligt nämndens reglemente (11 $) är kommunstyrelsen är trafiknämnd och fullgör
de trafikuppgifter som avses i 1 $ lagen (SFS 1978:234) om nämnder för vissa

trafikfrågor. Kommunstyrelsen har genom sin delegationsordning delegerat till
enhetschefen för medborgarkontoret att besluta om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (H 27. 1).

Analvs

Kommunstyrelsen har idag inga skriftliga rutiner för handläggning eller beslut om
parkeringstillstånd. Det finns därför ett behov att ta fram sådana, vilket finns på

motsvarande sätt inom arbetet med färdtjänst.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-0r-20 Ks 2021124

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se22
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Medborgarkontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-01-20 KS 202U24

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00
Dovile. Baft useviciute@mellerud.se

Sida

2 (2)

Detta förslag med riktlinjer avser beslut och handläggning av parkeringstillstånd for
rörelsehindrade. Syftet är skapa en tydlighet for medborgarna om kommunens
beslut och handläggning om parkeringstillstånd. Riktlinjerna utgör även ett stöd för
handläggarna.

Det är viktigt att alla ansökningar bedöms och handläggs på ett likvärdigt sätt. För

att uppnå detta finns det en generell checklista med ett antal steg som bör beaktas
i handläggningen av varje ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ekonomiska konsekvenser

Riktlinjerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.

Slutsatser

Melleruds kommun behöver fastställa riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Riktlinjer ska användas som vägledning för
verksamheten i det dagliga arbetet,
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Riktlinjer för handläggning av parkeringstiltstånd för
rörelsehindrade

1. Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

1.1 Inledning

Dessa riktlinjer reglerar myndighetsutövning för parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Beslut om
parkeringstillstånd frir rörelsehindrade fattas enligt trafikförordningen 13 kap. (1998:1276) samt
transportstyrelsens författni ngssam I ing (TSFS 2009 : 73),

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän
plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt för alla och gäller även i de flesta

länder i Europa. Parkering med parkeringstillståndet gäller enligt 13 kap B 5 i trafikförordningen.

2 Parkeri ngsti llstånd för rörelsehi ndrade

2.1 Vem har rätt till parkeringstillstånd?

För att beviljas parkeringstillstånd krävs att den sökande är folkbokförd i Melleruds kommun. Även den

som inte är folkbokförd i riket kan ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där personen vistas.

Enligt trafikförordningen 13 kap B $ krävs det att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig

på egen hand, Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller
till rörelsehindrade som medföljer som passagerare och som stadigvarande har ett omfattande
tillsynsbehov utanför fordonet. Rörelsehindret ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader efter
individuell prövning.

Den enskilde kan inte samtidigt beviljas parkeringstillstånd både som förare och passagerare.

2.L.L Behovsgrupper

Förare

De bakomliggande orsakerna till rörelsehindret kan vara av olika slag. Avgörande för att
parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande endast med väsentliga

svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från fordonet på plan mark och med de eventuella
hjälpmedel som står till förtogande.

Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd for person som själv kör fordonet:

. Fysisk funktionsnedsättning som nedsatt gång- och rörelseförmåga som medför att sökande är
rullstolsburen.

. Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande, trots
hjälpmedel för förflyttning inte klarar gå 100 meter utan en eller flera vilopauser.
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Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor, eller inte kan

avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen. En sådan nedsättning ska vara väl
styrkt av specialistläkare.

Passagerare

Utgångspunkten är att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Dessutom
krävs att det föreligger särskilda skäl som alltid ska kunna styrkas av läkare.

Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill fordonet eller vid
besökadressen och vänta ensam medan föraren parkerar fordonet. Enligt Transportstyrelsen ska den
sökande ha ett så betydande tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam ens för en kortare
stund. Transportstyrelsen menar att den sökande ska vara värnlös, det vill säga att sökande inte på något
sätt ska kunna kommunicera, förflytta sig eller kunna värja sig mot fara.

Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad
person som är passagerare och inte själv kör fordonet:

. Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på egen hand
utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren. Exempel kan vara svår balansrubbning, svår
yrsel, föruirringstillstånd samt stark psykisk oro som är väl styrkt av specialistläkare.

. Rullstolsburen person med svåra förlamningar och som saknar förmåga att påkalla hjälp.

. Små barn som är i behov av omfattande utrustning, som är svår att förflytta längre sträckor
utanför fordonet.

. Om omständigheterna kräver det får fordon stannas eller parkeras även om förbud meddelats
genom lokal trafikföreskrift när det används vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, Detta
gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild frirsiktighet iakttas enligt
trafikförordningen 11 kap 9 $ 7.

2.L.2 När kan parkeringstillstånd inte beviljas?

. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas för tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar.
Parkeringstillstånd kan inte heller beviljas innan behandling eller rehabilitering visat att
rörelsehindret blir bestående, eller har en varaktighet på minst sex månader efter individuell
prövning

. Rörelsehinder som endast medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand under
korta perioder berättigar i regel inte till parkeringstillstånd

. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan inte beviljas enbart på grund av magproblem eller
tarminfektion som medfor att en person kan få akut behov av toalett.

. Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd. Bedömning utgår alltid ifrån
gångförmågan på plan mark när personen inte har något att bära.

. Enbaft svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

. Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning till rullstol kan inte
beviljas parkeringstillstånd, eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen,

. Parkeringstillstånd kan inte beviljas till synskadad person utan rörelsehinder.

a
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. Små barn som har ett normalt behov av en vuxen för att kunna förflytta sig beviljas som regel
inte parkeringstillstånd. Ett äldre rörelsehindrat barns förhållanden kan jämföras med vad som
gäller för en vuxen som färdas som passagerare.

3 Ansökan och beslut

3.1 Ansökan om parkerangstillstånd

3.1.1 Utredning

Vid varje ny ansökan ska den sökande bifoga ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än tre
månader. Vid särskilda omständigheter kan handläggaren besluta att frångå kravet på läkarintyg, detta
kan endast göras då rörelsehindret enligt föregående läkarintyg är bestående och lämnades vid
föregående ansökningstillfä lle.

Om sökande inte själv kan skriva under ansökan måste en vårdnadshavare eller av överförmyndaren
beslutad person kunna styrka sin behörighet att skriva under i den sökandes namn.

För att få ta del av uppgifter i ansökan och läkarintyg krävs att personen står som sökande, har fullmakt
från den sökande eller att den sökande via uppgifter i ansökningshandlingarna har gett personen
behörighet att ta del av uppgifterna i signerad ansökan.

Vid ofullständiga handlingar skickar handläggaren ut ett brev med uppgifter om vilken information som
saknas, därefter har den sökande tre månader på sig att inkomma med kompletterande uppgifter.
Vid avsaknad av läkarintyg kan tiden förlängas efter samråd med den sökande.

Vid tveksamheter gällande den sökandes gångförmåga kan handläggaren kräva in ett gångtest, detta
gångtest ska avläggas hos legitimerad läkare eller legitimerad sjukgymnast. Detta gångtest ska då ske
hos annan än den läkare som utfärdade läkarintyget. Gångtest kan även begäras i andra fall där
handläggaren anser det nödvändigt. Ett exempel på detta är när kommunen fått in uppgifter om att
parkeringstillståndet missbrukats eller då personen tidigare fått sitt tillstånd återkallat till följd av missbruk
av detta,

Om handläggaren anser att ärendet kräver ytterligare underlag än vad som framgår i dessa riktlinjer får
handläggaren begära in dessa.

3.L2 Beslut

Beslutet om parkeringstillstånd ska delges skriftligt och innehålla giltighetstid samt vilka villkor som är
förenade med beslutet.

Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som tillförts ärendet genom
någon annan än sökande själv. Vid eventuellt ett avslag ska till exempel läkarutlåtande och
parkeringstillståndsutredning kommuniceras till sökande. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig
ska detta dokumenteras.

3.1.3 Tillståndets giltighet
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I normalfallet utfärdar Melleruds kommun parkeringstillstånd för tre år. Ett parkeringstillstånd för
rörelsehindrade kan utfärdas för maximalt fem år.

Parkeringstillståndet får utfärdas för fem år då det framgår av läkarintyg att rörelsehindret är bestående
och handläggaren bedömer, eventuellt efter konsultation med läkare, att rörelsehindret är bestående och
för närvarande inte går att behandla (kroniskhet i sjukdomsförloppet).

Kortare giltighetstid än tre år kan ges när läkarintyg och handläggarens bedömning, eventuellt efter
konsultation med läkare, anser att rörelsehindret är kortvarigt eller går att behandla.

Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och bör ske i god tid innan
tillståndet går ut. Prövning sker utifrån de förhållanden som råder vid varje ansökningstillfälle.

Om den sökande tidigare har fått sitt parkeringstillstånd återkallat till följd av missbruk av detta ges

tillståndet därefter på sex månader,

3.1.4 Avslag och överklagande

Vid beslut om avslag på en ansökan ska information om hur man överklagar bifogas beslutet

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas.

Om den tillståndssökande önska är kommunens handläggare skyldig att vägleda den enskilde med
överklagandet. Överklagandet ska inkomma till kommunen inom tre veckor från det att den enskilde
fick del av beslutet. Kommunen avgör om överklagandet inkommit i rätt tid och om det ska skickas vidare
till länsstyrelsen,

3.1.5 Förlorat kort

Ett parkeringstillstånd som stulits eller förkommit på annat sätt ska polisanmälas av tillståndshavaren. Ett
nytt tillstånd kan utfärdas om kopia på polisanmälan bifogas ansökan. Det förlorade kortet spärras av
kommunens handläggare, sedan makuleras.

3. 1.6 Otillåtet nyttjande av parkeri ngstil lstå nd.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör fordonet. Även
parkeringstillstånd för passagerare är personligt, och får endast användas då innehavaren är med på

resan.

Utlåning av kortet räknas som missbruk, och kan leda till att kortet dras in. Indragning av
parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid misstanke om missbruk kan kortets
tillståndsnummer och giltighetsdatum införas på spärrlistan på samma sätt som för förlorade kort.

3.1.7 Återkallelse

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre
finns eller om tillståndshavaren bryter mot reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
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Transportsfyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade;

beslutade den 24 juni 2009.

TSFS 2009:73
Utkom från trycket
den 2 juli 2009

Transportstyrelsen öreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 och 9 $$ vÄctnLFtx
trafikförordningen (1998:1276) och beslutar loljande allmänna råd.

1 kap. Allmänna bestämmelser

I $ Dessa fiireskrifter gäller örutsättningar för parkeringstillstånd for
rörelsehindrade enligt 13 kap. 8 $ trafikörordningen (1998:1276) och till-
ståndets utformning samt innehåll. Föreskrifterna gäller även användning,
utländska parkeringstillstånd och undantag.

2 kap. Förutsättningar för parkeringstillstånd

Allmönna råd till 13 kap. I $ fi)rsta sfycket traftkfiirordningen
(1998:1276)

Bedömningen av vrisentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
bör grundas på /tirmågan att Jörflytkt sig till fots med eventuella

hjälpmedel. Bedömningen av otn en rörelsehindrad som inte sjrilv
kör motordrivet.fordon, regelbundet behöver hjrilp av föraren utan-

fi)rfordonet bör grundas på sökandes förmåga att ensam inväntafö-
raren vid målpunkten.

I frågan om rörelsehinder som beror av psykiatriskt tillstånd bör
bedömningen grundas på ett kikarintyg utfcirdat av en kikare med

sp eci alis t ko mp et ens i p sy kiatri.

I $ Sökande ska ge in ett välliknande fotografi och de uppgifter i öwigt
som kommunen behöver fiir bedömning av ansökan och ör utfårdande av

ett parkeringstillstånd.

3 kap. Användning av parkeringstillstånd

I $ När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet
placeras i fordor"rets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
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2 $ Kommunen ska vid utfärdandet av parkeringstillstånd för rörelsehind-

rade pä begäran tillhandahålla en översikt över villkoren fiir användaudet av
parkeringstillstånd i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen. Över-
sikten ska grundas på kommissionens faktablad enligt punkten 4 rådets

rekommendation 981376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd for
personer med funktionshinderr .

3 $ Parkeringstillstånd utfiirdat till en rörelsehindrad som vid ansökan

uppgivit att han eller hon själv kör motordrivna fordon får endast användas

av tillståndshavaren.
Parkeringstillstånd utf,årdat till en rörelsehindrad som vid ansökan upp-

givit att han eller hon inte kör motordrivna fordon får endast användas vid
parkering ftir tillståndshavaren.

4 $ Tillståndshavaren får inte låta annan använda parkeringstillståndet i
strid med 3 $.

4 kap. Parkeringstillståndets utformning och innehåll

1 $ Parkeringstillstånd ör rörelsehindrad enligt 13 kap. 8 $ trafikforord-
ningen (1998:1276) ska på framsidan innehålla upplysningen Parkeringstill-
stånd for rörelsehindrad. Tillståndet ska i övrtgt vara utformat enligt 1-
1l $$ samt bilaga I och 2.

2 $ Den t bilaga I angivna ljusblå fårgen ska vara t?irg nr lU30-830G och

den mörkblå fiirgen ska vara flirg nr 5050-RB0B enligt svensk standard (SS

03 14 1l). Den ljusblå färgen motsvarar Pantone 304 eller CMYK-skalan
Cyan 31, Magenta 0, Gult 6 och Svart 0. Den mörkblå ftirgen motsvarur

ParrLorre 282 eller CMYK-skalan Cyan 34, Magenta 27, Gtlt 0, och Svarl

64.

3 S Slutdagen ör par*eringstillståndets giltighet ska anges med wå siffror
ör dagen, de tre inledande bokstövema i månadens namn och fyra siffror fijr
årtalet i nämnd ordning.

4 $ Parkeringstillståndets serienummer ska innehålla

1. fyra siffior, som ska ange kommunen så som sägs i Statistiska central-

byråns meddelanden i samordningsfrågor fiir Sveriges officiella statistik,

2. kommunens löpnummer ftir parkeringstillstånd,
3. de två sista siffrorna i tillstandshavarens ödelseår,
4. bokstaven M om tillståndet avser en man och bokstaven K om tillstån-

det avser en kvinna, samt

5. bokstaven F om tillståndet avser en rörelsehindrad som fär tillstånd for
att han eller hon själv kör motordrivet fordon och bokstaven P om tillståndet

2

' EGT L 167,12.6.1998, s. 25 (Celex 31998H376)
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avser en rörelsehindrad som får tillstånd för att han eller hon regelbundet

behöver hjälp av öraren utanför fordonet.
Uppgiftema enligt 1-3 samt 5 ska vara åtskilda med bindestreck.

5 $ Farkeringstillstånd ska utforas så att forfalskning och efterbildning av

tillståndet försvåras. Tillstånden ska ha rninst de i 5-9 $$ angivna fiirfalsk-
ningsskydden.

6 $ Parkeringstillståndet ska bestå av vattenmärkt, icke-fluorescerande
papper.

7 $ Den ljusblå botten ska vara försedd med ett annat mönster av säker-

hetstyp än rastertryck och ska tryckas iriserat i minst två fiirger.

Allmönna råd

Mönster av gdllochetyp och relieJbottentyp rir exempel på mönster

av stikerhetstyp.

S $ På framsidan av parkeringstillståndet ska plasten vara örcedd med ett

tydligt reliefmönster som täcker minst halva framsidan.

9 $ På parkeringstillståndets framsida ska finnas ett hologram med minst

fvå växlande tydligt urskiljbara bilder.

10 $ Pö porkeringstillstöndets baksida sko finnos ett för ögot osynligt tryck
som fluorescerar under bestrålning.

11 $ Parkeringstillstånd får förses med streckkod eller annan märkning for
maskinell kontroll om den inte väsentligt föränclrar parkeringstillståndets

utseende.

5 kap. Utländska parkeringstillstånd

1 $ Ett utländskt parkeringstillstånd av gemenskapsmodell i enlighet med

bilaga I och som är t*färdat i en stat inom EES, ger i Sverige samma tält att
parkera som parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 $ trafikförordningen
(1998:1276).

2 S Även andra utländska parkeringstillstånd med den internationella
handikappsymbolen ger samma rått atL parkera som parkeringstillstånd

enligt 13 kap. 8 $ trafikörordningen (1998:1276) om de är utfårdade på

danska, engelska, franska, norska, svenska eller tyska eller om de anvånds

tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk. Tillstån-
den gäller dock inte sedan innehavaren vistats i Sverige i mer än ett år.
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6 kap. Undantag

1 $ Undantag från dessa öreskrifter prövas av Transpottstyrelsen.

Denna forfattning träder i kraft den I augusti20A9.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT
Jenni Sjöblom
(Vägtrafi kavdelnin gen)

4

Utgivare: Klistina Nilssou, Transpottstylelsen, Non'köping ISSN 2000 -197 5
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Bilaga I

Bilaga 1. Bestämmelser om gemenskapsmodell för parker-
ingstillstånd för personer med funlctionshinder

A. Parkeringstillstånd enligt gemenskapsmodell ör personer med funk-
tionshinder ska ha öljande mått:

Höjd: 106 mm,
Bredd: 148 mm

B. Parkeringstillståndets färg ska vara ljusblå, med undantag fiir den

vita rullstolssymbolen som ska ha en bred mörkblå bakgrund.

C. Parkeringstillståndet for personer med funktionshinder ska vara in-
plastat, med undantag fiir raden på baksidans vänstra del ör innehavarens

namnteckning.

D. Parkeringstillståndet fiir personer med funktionshinder ska ha en

fram- och en baksida, var och en vertikalt avdelad i två delar.

F r am s id ans v cins tr a d e t s ka ircn e hr\ I I a fii lj an el e

l Rullstolssymbolen i vitt mot mörkblå bakgrund-
2. Slutdag fiir parkeringstillståndets giltighetstid.
3. Parkeringstillståndets serienummer.
4. Utfärdande myndighets/organisations namn och stämpel.

Framsidans högra del ska inneltålla filjande:

l. Upplysningen "Parkeringstillstånd tör personer med funktionshinder"
trycLt med stor stil på den medlemsstats språk som utfårdar parker-
ingstillståndet. Efter ett lämpligt mellanrum ska motsvarigheten till "par-
keringstillstånd" anges med liten stil på Europeiska unionens övriga språk.

2. Orden "Eunrpeiska gemenskapernas modell" tryckt på den medlems-
stats språk som utfiirdar parkeringstillståndet.

3.I bakgrunden ska fiiljande särskiljande tecken for medlemsstater fin-
nas.

Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Italien
Clpern

B
GB
CZ
DK
D
EST
IRL
EL
E
F

I
CY
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Bilaga I

Leftland
Litauen
[,uxemburg
Ungem
Ivtratrta

Nederländerna
Österrike
Polen
Peitugal
Rumänien

'i"Std+€:friea '' '
Slovakien

..'Hilf :ii: : i. 'lFitrladö '
S Sverige
.IlR Föienade kungariket

Balrsidans vönstra del ska innehåIlafiiljande

LV
LT

RO

SK

1. Tnnehavarens efternamn.
2" Innehavarens ftirnamn.
3- rnnehavarens namnteckning eller annat särskiljande tecken, om så fö-

reskrivs i den nationella lagstifoiingen.
{. Innehavarens foto.

Baksidans högra del ska innehålla fiilj ande :

1. "-Detta tillstånd ger innehavaren rätt att åtnjuta de parkeringsörmåner
som erbiuds av den medlemsstat diir han befinner sig.

2."Om detta tillstånd används, ska det anbringas på fordonets främre del
så att framsidan är Hart synlig ör kontroll"

E. Med undantag ör skriften på framsidans högra del ska skriften vara

avfaftad på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

ARENDE 5 Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan för Kommunstyrelsen,
rappoft 412O2O

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
for Kommunstyrelsen rappoft 312020.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 L40,20I7-L1-22) ska styrelsen under året följa upp
förualtningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9,

Enligt 10 $ i reglementet ska nämnden 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. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse,

Kommunstyrelsen har granskat 36 risker och i kommunstyrelsens interna kontrollplan fanns
15 åtgärder och 15 kontroller, av dessa har 2 inte hunnit färdigställas och överflyttats till planen

202L. För övriga punKer har kontroller utförts och rapporterade awikelser har åtgärdats.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontroller och åtgärder för 2020 utan varje
nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. Nämnderna har utfört sina kontroller
och åtgärder enligt interna kontrollplaner.

Nämnderna har fastställt interna kontrollplaner för 2020 och har under året redovisat
uppföljningar. En slutsats som kan göras utifrån 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 kontrollen oftast bara återrapporteras en gång om året till
kommunstyrelsen. Därför föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att endast
göra en årlig uppföljning.

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 rislcvärdet 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. Med
anledning av detta kommer ett förslag arbetas fram på ändring av reglementet och kommer tas
upp som ärende i kommunstyrelsens nästa arbetsutskott.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförualtningens uppföljning av intern kontroll 2020.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2020.
o Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse,

BILAGOR

Ärendet behandtas uid arbetsutskottets nmmanträde den 9 februari 2O27.
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Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-02-09 K520201274

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

UppföUning av intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2O2O

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern
kontrollplan för Kommunstyrelsen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 140, 2017-IL-22) ska styrelsen under året
följa upp förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.

Enligt 10 $ i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första
prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut,
upprättande rappoftera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till styrelsen.

RapporLeringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar
kommunens revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens
kallelse.

Kommunstyrelsen har granskat 36 risker och i kommunstyrelsens intern kontrollplan
fanns 15 åtgärder och 15 kontroller, av dessa har 2 inte hunnit färdigställas och

överflyttats till planen 202L. För övriga punkter har kontroller utfötts och

rapporterade awikelser har åtgärdats.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontroller och åtgärder för 2020 utan
varje nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. Nämnderna har

utfört sina kontroller och åtgärder enligt intern kontrollplaner,

Nämnderna har fastställt intern kontrollplaner för 2020 och har under året redovisat
uppföljningar. En slutsats som kan göras utifrån 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 kontrollen oftast bara

återrapporteras en gång om året till kommunstyrelsen. Därför föreslås en ändring av
reglementet för intern kontroll till att endast göra en årlig uppföljning.

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.

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se36
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Kommunens revisorer
Samhälsbyggnadschef
Ekonom Samhällsbyggnadsförualtningen
Controllern

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202r-02-09 KS 20201274

Linnea Stockman
Controller
0530-18032
Linnea.stockman@mellerud.se

Sida
2 (2)

Samtidigt måste det bli tydlig i uppföljningen av intern kontrollen att awikelser
åtgärdas och återrappofteras till nämnder och kommunstyrelsen. Med anledning av
detta kommer ett förslag arbetas fram på ändring av reglementet och kommer tas
upp som ärende i kommunstyrelsens nästa arbetsutskott.

Beslutsunderlag
e Kommunstyrelseförualtningens uppföljning av intern kontroll 2020
. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2020
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Komm u nstyrelseförua ltni ngen 202L-02-03

ARENDE 6 Dnr KS 20201529

Fjärrvärme Klacken i Mellerud - Energikälla Spetsvärmepanna

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att energikällan for spetsvärmepannan blir bioolja.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor, Dagens oljepanna går enbart att
drivas med fossilt bränsle och är för liten för att täcka behovet vid störning och måste bytas.

Fördjupad utredning visar på att alternativ 2 med ny flispanna, befintlig pelletspanna och ny
biooljepanna som spets bedöms mest fördelaktigt då investeringsnivå och bränslemix ger lägst
tota I prod u ktionskostnad.

Tittar vi på miljö så kommer bränslemixen till 99olo att bestå av flis och pellets baserat på avfall
från svensk skogs-och trävaruindustri. Oljeanvändningen blir liten och den olja som eldas skall
vara miljöriktig bioolja, t.ex, svensKillverkad RME (rapsbaserad),

Fördel med olika typer av bränsle är att föredra om brist uppstår på ett bränsleslag.

Alternativ med pelletspanna som reserv istället för bioolja ger en merkostnad på cirka
300 tkr/år vilket påverkar taxan.

Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 202L, g 16, att ta upp ärendet till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021.

Beslutsunderlag

o Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral tillägg: alternativ reseru-/spetslast
. Sa m hä I lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 202L-0L-26, S 16.

BITAGA

Ärendet behandtas vid arbetsutskoltets sammanträde den 9 februari 2O27,
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METLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-0L-26

sida
7

S 16 Dnr KS 2020/529

Fjärruärme Klacken i Mellerud - Energikälla Spetsvärmepanna

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar på nytt upp ärendet till behandling vid .

arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor, Dagens oljepanna går enbart att
drivas med fossilt bränsle och är för liten för att täcka behovet vid störning och måste bytas.

Fördjupad utredning visar på att alternativ 2 med ny flispanna, befintlig pelletspanna och ny
biooljepanna som spets bedöms mest fördelaKigt då investeringsnivå och bränslemix ger lägst
total produktionskostnad.

Tittar vi på miljö så kommer bränslemixen till 99olo att bestå av flis och pellets baserat på avfall
från svensk skogs-och trävaruindustri. Oljeanvändningen blir liten och den olja som eldas skall
vara miljöriktig bioolja, t.ex. svensktillverkad RME (rapsbaserad).

Fördel med olika typer av bränsle är att föredra om brist uppstår på ett bränsleslag.

Alternativ med pelletspanna som reseru istället för bioolja ger en merkostnad på cirka
300 tkr/år vilket påverkar taxan,

Beslutsunderlag

o Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral tillägg: alternativ reserv-/spetslast
o Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar på nytt
upp ärendet till behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sa m h ä I I sbyg g nadsförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-01-15 K52020/529

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Fjärruärme Klacken i Mellerud - Energikälla
Spetsvärmepanna

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att energikälla för spetsvärmepanna blir bioolja

Sammanfattning av ärendet
Fjärruärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet
för att täcka behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor, Dagens

oljepanna går enbart att drivas med fossilt bränsle och är för liten för att täcka
behovet vid störning och måste bytas.

Fördjupad utredning visar på att alternativ 2 med ny flispanna, befintlig
pelletspanna och ny biooljepanna som spets bedöms mest fördelaktigt då
investeringsn ivå och brä nslem ix ger lägst tota I prod u ktionskostnad,

Tittar vi på miljö så kommer bränslemixen till 99olo att bestå av flis och pellets

baserat på avfall från svensk skogs-och trävaruindustri. Oljeanvändningen blir liten
och den olja som eldas skallvara miljöriktig bioolja, t,ex. svensktillverkad RME

(rapsbaserad).

Fördel med olika typer av bränsle är att föredra om brist uppstår på ett
bränsleslag.

Alternativ med pelletspanna som reseru istället för bioolja ger en merkostnad på

c:a 300 kkr/år vilket påverkar taxan,

Beslutsunderlag

Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentraltillägg: alternativ reseru-

/spetslast

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-148840
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhä I lsbygg nadschefen
Enhetschefen Fastighet/Fjärrvärme
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-01-1s K520201s29

Peter Mossberg

Enhetschef
0s30-181 89
Peter. mossberg@ mel lerud.se

Sida
2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

Änrnor z Dnr KS 2020/207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
arbetsma rknadsen hetens åtgärder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effeKerna av arbetsmarknadsenhetens
åtgärder.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-02-03

ÄnrNor e Dnr KS 2o2LlL2

Preliminäft bokslut för 2O2O, information

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen lämnar en aktuell information om det preliminära bokslutet 2020 för
Melleruds kommun.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförua ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-O2-O3

ARENDE 9 Dnr KS 20201731

Svar på revisionsrappoft Uppföljning av tidigare granskning av
arbetsmiljö och ledarskap

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och
ledarskap till revisorerna en ligt föreliggande förslag

2. ge HR-chefen i uppdrag att revidera chefs- och ledningspolicyn samt ta fram ett
introduktions-program att gälla övergripande för kommunen.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning avseende arbetsmiljö och ledarskap. I den tidigare granskningen från
2019 var bedömningen att kommunstyrelsen endast delvis säkerställer att kommunens chefer
ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö,

Denna granskning ingår i revisionsplanen för tr 2O2Q och syftar till att bedöma om
kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare
genomförts, Utifrån genomförd granskning är PwC's samlade bedömning att kommunstyrelsen
inte helt vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts.

Bakgrund

I samband med uppföljningen av revisionsrapporten Granskning av arbetsmiljö och ledarskap",
daterad januari 2019, lämnades sex rekommendationer till kommunstyrelsen:

o Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs kända i

verksamheterna.
. Säkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras.
. Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem för det löpande arbetet med

arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett likvärdigt arbete inom
kommunens förvaltningar.

o Säkerställa forutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig utbildning inom
arbetsmiljö och ledarskap.

o Säkerställa uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet.
r Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner.

Svar på revisionsrapporten överlämnades av kommunstyrelsen den 15 maj 2019, (Dnr KS

2019/183). Uppföljningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit relevanta
åtgärder till följd av den granskning som genomförts. De frågor från PwC som ska besvaras i

denna skrivelse är följande:

1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?

2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i

arbetsmiljöområdet?
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

3, Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom
kommu nens olika verksamheter?

4. Har de olika roller som politiker och tjänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?

Svar på ovanstående frågeställningar

1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?

PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld på grund av att chef- och
ledningspolicyn från 2004 inte reviderats ännu.

2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i
arbetsmiljöområdet?

PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld. Kommunens chefer och
skyddsombud har genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete under 2020.
Dock har inte något digitalt introduktionsprogram tagits fram, vilket i tidigare svar angivits
som en planerad åtgarO.

3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbeBmiljö- och ledningsarbetet inom
kommunens olika verksamheter?

PwCs bedömning är att frågeställningen har uppffllts genom att kommunstyrelsen tar del av
uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet genom årsredovisningen, i

enlighet med kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningen. Dock är det fortsatt så

att några styrdokument ännu inte följts upp såsom ex.vis chef- och ledningspolicyn från
2004.

4. Har de olika roller som politiker och fiänstepersoner har tydliggfurts i organisatbnen?

PwCs bedömning är att det antagna styr- och ledningssystemet skapar förutsättningar för att
de fötroendevaldas och tjänstepersoners olika roller tydliggörs och PwC anser därmed
frågan uppfylld.

Ställningstaganden

Då det inte utifrån tidigare besvarad granskningsrapport specifikt kommit kommunstyrelsens
personalenhet till del att revidera chefs- och ledningspolicyn föreslås att kommunstyrelsen fattar
beslut om att så ska ske,

Att digitalisera ett introduktionsprogram kräver resurser som för närvarande inte möjliggörs i
kommunen. Därför föreslås att det lämnas till kommunstyrelse-förualtningen att avgöra på

vilket sätt ett introduktionsprogram ska utformas, Med anledning av det föreslås att beslut
fattas om framtagande av ett introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunens
verksamheter.

Beslutsunderlag

o Missiv och Revisionsrappoften Granskning av ledarskap och arbetsmiljö".
o Kommunstyrelsens beslut 2019-05-15, 5 118, med svar,
. Missiv och Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap
e Kommunstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGOR

Årendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2O27.
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Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapporten "Uppföljning av tidigare granskning av
arbetsmiljö och ledarskap"

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna denna skrivelse och översända till revisorerna samt
besluta ge personalenheten i uppdrag att revidera chefs- och ledningspolicyn samt ta fram ett
introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunen.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en

uppföljande granskning avseende arbetsmiljö och ledarskap. I den tidigare granskningen från
2019 var bedömningen att kommunstyrelsen endast delvis säkerställer att kommunens chefer
ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö,
Denna granskning ingår irevisionsplanen för är2020 och syftartillatt bedöma om
kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare
genomförts, Utifrån genomförd granskning är PwC's samlade bedömning att kommunstyrelsen
inte helt vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts.

Beslutsunderlag

o Revisionsrapporten "Granskning av ledarskap och arbetsmiljö". (Dnr: KS

o Kommunstyrelsens svar på ovanstående revisionsrapport. (Dnr: KS

Bakgrund

I samband med uppföljningen av revisionsrappoften "Granskning av arbetsmiljö och
ledarskap", daterad januari 2019, lämnades sex rekommendationer till kommunstyrelsen:

o Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs kända i

verksamheterna.
. Säkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras,
o Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem för det löpande arbetet med

arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett likvärdigt arbete inom

kommunens förvaltningar.
. Säkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig utbildning inom

arbetsmiljö och ledarskap.
. Säkerställa uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet.
. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2027-0r-29 K52020173L

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-i4BB

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se46
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Svar på revisionsrapporten överlämnades av kommunstyrelsen den 15 maj 2019, (Dnr KS

2019/183). Uppföljningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit relevanta
åtgärder till följd av den granskning som genomförts. De frågor från PwC som ska besvaras i

denna skrivelse är följande:

1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?
2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i

arbetsmiljöområdet?
3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom

kommunens olika verksamheter?
4. Har de olika roller som politiker och tjänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?

Svar på ovanstående frågeställningar
1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?

PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld pga att chef- och ledningspolicyn
från 2004 inte reviderats ännu.

2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i
arbetsmiljöområdet?

PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld, Kommunens chefer och
skyddsombud har genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete under 2020.
Dock har inte något digitalt introduktionsprogram tagits fram, vilket i tidigare svar angivits
som en planerad åtgard.

3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom
komm u nens olika verksamheter?

PwCs bedömning är att frågeställningen har uppfyllts genom att kommunstyrelsen tar del av
uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet genom årsredovisningen, i

enlighet med kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningen. Dock är det fortsatt så

att några styrdokument ännu inte följts upp såsom ex.vis chef- och ledningspolicyn från
2004.

4. Har de olika roller som politiker och tJänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?

PwCs bedömning är att det antagna styr- och ledningssystemet skapar förutsättningar för
att de förtroendevaldas och tjänstepersoners olika roller tydliggörs och PwC anser därmed
frågan uppfylld.

Ställningstaganden

Då det inte utifrån tidigare besvarad granskningsrapport specifikt kommit kommunstyrelsens
personalenhet till del att revidera chefs- och ledningspolicyn föreslås att kommunstyrelsen
fattar beslut om att så ska ske.
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Jeanette Sjölund
HR-chef
0530-181 20
jea nette. sjol u nd @ mel lerud, se
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Att digitalisera ett introduktionsprogram kräver resurser som för näryarande inte möjliggörs i

kommunen. Därför föreslås att det lämnas till kommunstyrelse-förvaltningen att avgöra på

vilket sätt ett introduktionsprogram ska utformas. Med anledning av det föreslås att beslut
fattas om framtagande av ett introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunens
verksamheter.
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MELLERUDS KOMMI.IN
Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen

För kdnnedom till
Kommunfullmdktige

Uppftiljning av tidigare granskning av arbetsmiliö och ledarskap"

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört

en uppföljande granskning avseende arbetsmiljö och ledarskap.

Syftet med uppföljningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åt-
gärder till följd av den granskning som tidigare genomförts.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyreisen inte helt
vidtagit relevanta åtgärder tilt följd av den granskning som tidigare genomförts.

Vi grundar även vår bedömning på att chef- och ledningspolicyn från 2oo4 inte revide-
rats, något som skulle göras enligt kommunstyrelsens svar. Vidare grundar vi vår be-
dömning på att något digitalt introdu}tionsprogram inte tagits fram, vilket angavs som
en planerad åtgärd i kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningen.

öwiga noteringar som gjorts inom ramen för uppföljningen är att kommunstyrelsen inte
säkerställt att personalenheten arbetat efter deras svar på den tidigare granskningen,
detta då kommunstyrelsen inte sdkerställt att svaret på granskningen kommit enheten
till del. Vi bedömer att detta faktum kan ha påverkat genomförandet av de rekommende-
rade åtgärderna negativt, men vi ser att flera åtgärder som genomförts i kommunen trots
allt är i linje med kommunstyrelsens svar.

Vi behandlade revisionsrapporten vid vårt sammanträde den z4 november och beslutade

att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran av svar senast 2021-02-28 om
vilka åtgärder kommunstyrelsen kommer att vidta utifrån uppföljningen . Rapporten

skickas även för kännedom till kommunfullmäktige.

För Melleruds kommuns revisorer

EverL Råberg
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-05- 15

sida
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s 118 Dnr KS 2019/183

Svar på revisionsrapporten Granskning av ledarskap och
arbetsmiljö

Kommu nstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten Granskning
av ledarskap oclt arbetsmiljö enligt föreliggande förslag,

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisni ngen,

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC
genomfört en granskning av kommunens arbete med ledarskap och arbetsmiljö.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerståller att
kommunenschefer ges förutsättningar att utöva ett åndamålsenligt ledarskap i ,,

syfte att skapa en god arbetsmiljö,

Utifrån granskningen är revisorernas sammanfattade bedömning att
kommunstyrelsens delvis säkerställer att kommunens chefer ges förutsättningar att
utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:

. Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs
kända i verksamheterna,

- Såkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras.

. Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem for det löpande arbetet
med arbetsmiljöfrågor och ledarskap for att säkerställa en samsyn och ett
li kvä rdigt a rbete i nom kom m u nens förva ltni ngar.

. Såkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig
utbildning inom arbetsmiljö och ledarskap,

. Såkerställa uppfciljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet,

. Tydliggöra roller och ansvarsfcirdelning mellan politiker och tjänstepersoner.

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 19 rnars 2019
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begåran om svar
senast den 31 maj 2019 över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen.

Beslutsunderlag
o Missiv
r Revisionsrapporten Granskning av ledarskap och arbetsmiljö.
r Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
r Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, g I48.

Justerandes sign
,^/-it,/
/4 t'/

t -/ t-./

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
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sida
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Förslag tlll beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna svar på revisionsrapporten Granskning
av ledarskap och arbetsmiljö enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Feslutcgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer

Justerandes *w&,f.4 Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
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20t9-O4-75 Klicka här för

att ange text

Sida
t (4)

Kommunstyrelsen

Rubrik

Förslag till beslut
Förslag till beslut skrivs i form av självständiga huvudsatser, inte i form
av att-satser och hänvisar inte, så långt det är möjligt, till bilagor, Fler
än en beslutssats ska alltid numreras.

Sammanfattning av ärendet
En granskning av arbetsmiljö och ledarskap har gjorts av PWC på
uppdrag av de förtroendevalda. Syftet med granskningen är att bedöma
om kommunstyrelsen säkerställer att kommunens chefer ges
förutsättningar att utöva ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en
god arbetsmiljö.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Granskning av arbetsmiljö och ledarskap

Beskrivning av ärendet
Den 13 november 2018 var PCW på besök i Melleruds kommun i syfte
att granska arbetsmiljö och ledarskap,

Metoden för genomförandet av granskningen var
dokumentstudier samt intervjuer. Utgångspunkten för
intervjuerna kommer att vara följande kontrollmål som
kommunrevisionen ställt upp för granskningen:

. Det finns i tillräcklig utsträckning aktuella och
ändamålsenliga styrdokument inom arbetsmiljöområdet.

. Kommunens chefer på olika nivåer har fått en tillräcklig
utbildning när det gäller den lagstiftning som är aktuell
inom arbetsm i ljöområdet,

. Kommunstyrelsen följer upp att aktuella styrdokument följs
inom kommunens olika verksamheter.

. De olika roller som politiker och tjänstemän har är
tydliggjorda i organisationen.

Intervjuer gjordes med kommunchef och medarbetare från HR,
förvaltningschefer från kultur- och utbildningsförvaltningen,

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-1BO 000

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro52
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samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen samt tre
enhetschefer, en från resp. förvaltning.

De dokument som skickades till PWC inför granskningen var:
. Tobakspolicy (antagen av KF 24 januari 2018)
. Mångfaldhetspolicy (antagen av KF 24 april2002 giltig fram till

30 jan 2079)
. Likabehandlingsplan (antagen av KF 24 maj 2Ol7)
r Etikregler (antagen av KF 19 april 2006)
. Drogpolitiskt program (antagen av KF 24 februari 1998)
. Chefs- och ledningspolicy (antagen av KF 20 april 2OO4)
. Brandskyddspolicy (antagen av KF 14 juni 2006)
o Arbetsmiljöpolicy samt delegationsbestämmelser (antagen av KF

23 feb 2005 gällde fram till 21 nov 2018)
e Föreslagen arbetsmiljöpolicy (Antogs av KF 21 november 2018)
. Föreslagen fördelning av arbetsmiljöuppgifterna) (Antogs av KF

21 nov 2018)
o Föreslagen Må|, roller och ansvarsfördelning för

arbetsmiljöarbetet i Melleruds kommun
. Föreslagen Kommundirektösinstruktion (antogs på XS den 7

november 2018)
. Föreslagen Policy kränkandesärbehandlingar (antogs av KF 30

jan 2019)
o HandlingsplanKränkningar
r HandlingsplanDiskriminering
o Rutin för hot och våld
. Rutin ensamarbete
r Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete

Revisionens bedömning

Det är viktigt att de nyligen framtagna styrdokumentet antas politiskt
och görs kända inom verksamheten.

Svar: Alla övergripande styrdokument som anger en
avsiktsförklaring eller riktlinje för att styra beslut och uppnå
önskade mål ska antas politiskt, Vid framtagande av styrdokument
sker dialog på kommunchefens ledningsgrupp samt att styrdokumentet
samråds på rouSnM, Efter antagning så sker kommunikation ut på
chefsdagar alternativt information under ledningsg ruppsmöten för att
chef därefter för ut informationen på arbetsplatsträffar.

Revisionen saknar kommungemensamma stöddokument inom miljö- och
ledningsområdet.
Svar: Personalenheten arbetar med att ta fram kommungemensamma
riktlinjer och anvisningar för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Revisonen anser att en ny chef- och ledningspolicy behöver tas fram.
Svar: Ja, en ny policy ska tas fram och beräknas antas under 2079.

Revisionen anser att de etiska reglerna behöver ses över och anpassas
till dagens medarbetar- och ledarskap.
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Svar: Översyn angående de etiska reglerna ska göras efter att en ny
chef- och ledningspolicy är antagen.

Revisonen anser att den politiska behandlingen av olika ärenden ibland
måste få ta tiO men det innebär inte att handläggning och diskussion
inför framtagandet av olika policydokument ska ta tid på
tjänstepersonsnivå under förutsättning att tillräckliga personella resurser
finns.
Svar: De personella resurserna är begränsade att ta fram styrdokument,
Flera olika styrdokument har framtagits under 2018 och flera är i

process för att beslutas under 2019.
Det är viktigt att föreslagna styrdokument har en förankring i

ledningsgrupp, fackliga organisationer, samverkansgrupp/
skyddskommitte och även i chefsgrupp för att kunna gå från ett
auktoritärt ledarskap till ett lyhört ledarskap.

Revisionen anser att introduktionsdag för chefer ska vara obligatoriskt.
Svar: Kommunen har en för liten organisation för att ha en obligatorisk
introduktionsdag för chefer då antalet personer kan bli för litet för att ha
en bra utbildningsdag. Det kan inte gå for lång tid mellan
introduktionsdagarna. Det finns ett uppdrag från kommunchefen att ta
fram ett digitalt introduktionsprogram.

Revisionen anser att det framkommit att det är otydligt om
chefsdagarna är obligatoriska eller inte.
Svar: Chefsdagarna är i största möjligaste mån obligatoriska. Ev
frånvaro av chefdagar ska diskuteras med förvaltingchef och
kommunchef,

Revisonen anser att kommunstyrelsen inte har någon uppföljning av
personalfrågor och frågor relaterade till arbetsmiljö
Svar; Det stämmer, uppföljningen har gjorts på
kommunstyrelsens arbetsutskott och inte kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 20L9 att följande
arbetsmiljomåt gäller för 2019:

. Siukfrånvaron ska sänkas med målsättning att inte
överstiga 5 o/o.

o Kostnaden för korttidssjukfrånvaron ska minska.
o Antalet upprättade tillbudsrapporter ska öka.

Dessa mål kommer att följas upp av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i samband med delårsbokslutet som rör redovisning
från den sista april och sista augusti under 2019.
Kommunstyrelsens personalenhet har också att sammanställa en årlig
sammanfattande rapport över arbetsmiljöarbetet, utifrån
förvaltningarnas redovisning av sitt arbetsmiljöarbete, för redovisning
till KF,

Revisionen anser att aktuella roll- och ansvarsbeskrivningar mellan
förtroendevalda och tjänstepersoner ska tas fram för att säkerhetsställa
en väl fungerande organisation som motverkar risken för dubbelarbete
samt risken för att frågor som ska behandlas hamnar mellan stolarna.
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Svar= Precis som revisionen skriver är det angeläget att diskutera
förtroendefrågor inom kommunen, både mellan medarbetare, mellan
chefer och medarbetare och mellan anställda och förtroendevalda. Detta
är en ständigt pågående dialog i kommunen. Som revisonen skriver är
detta en komplicerad dragningsgräns som försvåras ytterligare då
Mellerud är en liten kommun. Det finns behov att ytterligare tydliggöra
politikens uppgift gällande att fastställa ramar och inriktning av
verksamheten och överlämna ansvaret för genomförande till
tjänstepersoner.

Sophia Vikström
Kommunchef

Klicka här för att ange text.

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas
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Kommunstyrelsen

Eörkäpnedom till'
Kommunfullmiiktige

Granskning av Ledarskap och arbetsmi[iö.

På uppdrag av de fiirtroendevalda revisorerna i Metleruds kommun har PwC genomfört

en granskning av kommunens arbete med ledarskap och arbetsmiljö.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att kommu-

nens chefer ges förutsättningar att utöva ett ändamålsen1i6 ledarskap i syfte att skapa en

gocl arbetsmiljö.

Utifrån granskningen iirvår sammanfattadebedömning att kommunstyrelsens delvis

säkerståller att kommunens chefer ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledar-

skap i syfte att skapa en god arbetsmi$ö.

L]tifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

Såikerstiilla atf nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs kiinda i

verksamhetema.

a

a

Säkerstiilla att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras

Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem fOr det löpande arbetet med

arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett likvärdigt ar-

bete inom kommunens ftrvaltningar.

Säkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig utbildning

inom arbetsmiljo och ledarskaP.

Såikerställa uppfoljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet.

Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner.

a

a

a
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Vi behandlade revisionsrapporten vid vårt sammanträde den r9 mars ochbeslutade att
skicka rapporten till kornmunstyrelsen meil begäiran om svar över vicltagna åtgåirder med

anledning av granskniugen senast den gr maj. Rapporten skickas även förkiinnedom till
kommunfullm?iktige.

För Melleruds kommuns rei',risorer

'J*,h/L*ru
JoacimMagnusson
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FOREDRAGNINGSLISTA

202t-02-03

Änrnor ro Dnr KS 2021158

Planuppdrag avseende ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra byggnadsplanen för del av Liane 1:1,

2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Staft-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.

3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. Parterna inom området som
planändringen avses ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.

4. ge tillväxtchefen i uppdrag och delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal
med berörda parter,

Sammanfattning av ärendet

En privatperson har inkommit med en begäran om planbesked angående rubricerat ärende.
Byggnadsnämnden beslutade 202L-01-27 att ge positivt planbesked. Byggnadsplan för del av
Liane 1:1 är en bostadsplan för fritidshusbebyggelse som vann lagakraft 1967-08-14. 1981-03-
06 fastställdes en planändring som begränsade byggrätten, ökade exploateringsgraden gällande
antal tomter i området, begränsade att vind inte får inredas samt att en (1) sidobyggnad per
tomtplats medges.

Syftet med planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20, L:22-I:25 minska andelen
prickad mark inom fastigheterna samt lägga till en planbestämmelse om att vind får inredas,
Detta för att anpassa planen till topografin i området.

Ett beslut om antagande av ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1 beräknas kunna ske i

juni 2021.

Gällande kostnader härrörande ändringen av byggnadsplanen ska kommunen upprätta ett
plankostnadsavtal med sökanden till planbeskedet och berörda fastighetsägare, Plan och bygg
uppskattar att kostnaden för planändringen blir cirka 60 000 kr, det vill säga cirka 10

000kr/fastighet.

Plan och bygg föreslår att kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag och delegation att
upprätta och underteckna plankostnadsavtal med berörda pafter,

Beslutsunderlag

. Byggnadsplan för del av Liane 111, 1967-08-14

. Ändring av Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1981-03-06

. Planbesked, BN 5 212021

. Begäran om planuppdrag, BN S 312021
r Staft-PM, 2021-01-18
. Komm u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2O27,
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2027-01-29 KS 2021158

Kommunstyrelsen

Planuppdrag avseende ändring av Byggnadsplan för
del av Liane 1:1

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att

pånorja planprocessen med att ta fram handlingar får att ändra
byggnadsplanen för del av Liane 1:1,

2. Kommunstyrelse beslutar att instämma i byggnadsnämndens
bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan anta
planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.

3. Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet inte ska bekostas av
Melleruds kommun. Parterna inom området som planändringen
avses ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.

4. Kommunstyrelsen beslutar att ge Tillväxtchefen i uppdrag och
delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal med
berörda parter.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
En privatperson har inkommit med en begäran om planbesked angående
rubricerat ärende. Byggnadsnämnden beslutade 2O2L-OL-27 att ge
positivt planbesked.

Byggnadsplan för del av Liane 1:1 är en bostadsplan för
fritidshusbebyggelse som vann lagakraft 1967-08-14. 1981-03-06
fastställdes en planändring som begränsade byggrätten, ökade
exploateringsgraden gällande antal tomter i området, begränsade att
vind inte får inredas samt att en (1) sidobyggnad per tomtplats medges.

Svfte
Syftet med planändringen är att for fastigheterna Liane 1:18, 1:20,
l:22-L:25 minska andelen prickad mark inom fastigheterna samt lägga
till en planbestämmelse om att vind får inredas. Detta för att anpassa
planen till topografin i området.

Tidsplan
Ett beslut om antagande av ändring av byggnadsplan för del av Liane
1:1 beräknas kunna ske i juni 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Gällande kostnader härrörande ändringen av byggnadsplanen ska
kommunen upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden till

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0s30-180 00

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se59
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförvaltni ngen

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2O2L-O|-29 KS 202U58

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Jonas Söderqvist
Handläggande tjänsteman
jonas,soderqvist@ mellerud.se

Sida
2 (2)

planbeskedet och berörda fastighetsägare. Plan och bygg uppskattar att
kostnaden för planändringen blir cirka 60 000 kr, det vill säga cirka 10
000kr/fastig het.

Plan och bygg föreslår att kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag
och delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal med
berörda parter.

Beslutsunderlag
. Byggnadsplan för del av Liane L:t, L967-08-14
. Ändring av Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1981-03-06
. Planbesked, BN g 2/2L0I27
. Begäran om planuppdrag, BN 9 3/2lOI27
. Start-PM, 2O2L-O7-LB

Upplysningar
Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.se/overklaga.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen.
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM M ANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
202L-OL-27

sida

5

53
Dnr 2020.374.2L4

Planuppdrag avseende ändring av Byggnadsplan för del av
Liane 1:1

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunstyrelsen om att få uppdraget att ändra
byggnadsplanen för del av Liane 1:1.

Sammanfattning av ärendet
Bakqrund
En privatperson har inkommit med en begäran om planbesked angående rubricerat ärende.
Byggnadsnämnden har beslutat att ge positivt planbesked.

Byggnadsplan för del av Liane 1:1 är en bostadsplan för fritidshusbebyggelse som vann
lagakraft 1967-08-14. 1981-03-06 fastställdes en planändring som begränsade byggrätten,
ökade exploateringsgraden gällande antal tomter i området, begränsade att vind inte får
inredas samt att en (1) sidobyggnad per tomtplats medges.

Syfte
Syftet med planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20, t:22-I:25 minska andelen
prickad mark inom fastigheterna samt lägga till en planbestämmelse om att vind får inredas.
Detta för att anpassa planen till topografin i området.

Tidsplan
Ett beslut om antagande av ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1 beräknas kunna ske i

juni 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Gällande kostnader härrörande ändringen av byggnadsplanen ska kommunen upprätta ett
plankostnadsavtal med sökanden till planbeskedet och berörda fastighetsägare. Plan och bygg
uppskattar att kostnaden för planändringen blir cirka 60 000 kr, det vill säga cirka
10 000kr/fastighet.

Plan och bygg föreslår att kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag och delegation att
upprätta och underteckna plankostnadsavtal med berörda pafter.

Beslutsunderlag
o Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1967-08-14
. Ändring av Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1981-03-06
. Planbesked, BN 5 212L0I27
. Stad-PM,2021-01-18

Upplysningar
Beslutet går att överklaga. se www.mellerud.se/overklaga.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
202L-AL-27

sida

4

s2
Dnr 2020.374.214

Planbesked avseende ändring av Byggnadsplan för del av
Liane 1:1
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge ett positivt planbesked avseende ändring av byggnadsplan
för del av Liane 1:1.

Sammanfattning av ärendet
En privatperson inkom den22 december 2020 med en begäran om planbesked angående
rubricerat ärende.

Bakgrund
Byggnadsplan för del av Liane 1:1 är en bostadsplan för fritidshusbebyggelse som vann
lagakraft 1967-08-t4.1981-03-06 fastställdes en planändring som begränsade byggrätten,
ökade exploateringsgraden gällande antal tomter i området, begränsade att vind inte får
inredas samt att en (1) sidobyggnad per tomtplats medges.

Då frågan om planändring uppkommit tidigare har Plan och bygg skickat en förfrågan till de
andra fastighetsägarna i bebyggelseraden om de är intresserade av att delta i planändringen

som sökanden till detta planbesked efterfrågar. Av totalt tio fastigheter är det sex stycken som
önskar delta i planändringen.

Svfte
Syftet med den nu sökta planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, t:20, L:22't:25
minska andelen prickad mark inom fastigheterna samt lägga till en planbestämmelse om att
vind får inredas. Detta fcir att anpassa planen tilltopografin i området.

Tidsplan
Ett beslut om antagande av ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1 beräknas kunna ske i

juni 2021.

Ekonomiska konsekvenser
Sökanden står kostnader för planbeskedet. Gällande kostnader härrörande ändringen av
byggnadsplanen ska kommunen upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden och berörda
fastighetsägare. Plan och bygg uppskattar att kostnaden för planändringen blir cirka 60 000 kr,
det vill säga cirka 10 OO0kr/fastighet.

Beslutsunderlag
. Begäran om planbesked, 2020'12-22
. Byggnadsplan för del av Liane L:I, I967-08't4
. Ändring av Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1981-03-06

Skäl för beslutet
5 kap. 2 $ Plan- och bygglagen (2010:900)

Avgift
. Avgift enligt fastställd taxa 9 460 kronor.
. Faktura skickas separat.

Upplysningar
Beslutet går inte att överklaga, 13 kap. 2 9 p.2 Plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet skickas till
Sökanden, kommu nstyrelsen.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

START.PM

Besöksadrgs: storgatan 13,49 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Org.nn 272 000-1488 | www,mellerud.se

Diarienummer: BN 2020.37 4.214 Datum: 202t-01-L4

Vilket område gäller det: Byggnadsplan för del av Liane 1:1 (Liane t:LB, 1:20 och L:22-1:25\

Syfte med planändringen: Syftet med den nu sökta planändringen är att för fastigheterna Liane

L:18, L:20, t:22-l:25 minska ned andelen prickad mark inom fastigheterna samt lägga till en
planbestämmelse om att vind får inredas.

Ställningstaganden gällande planen IA ITE' Kommentar

A Strider ändringen mot ÖP, fördjupningar
eller av kommunstyrelsen antagna
program? NX

B Har stat och kommun motstridiga
intressen och har LST framfött erinringar
som medfört prövning enligt 11 kap. 10-
12 55 PBL?

rx
c Medför ändringen betydande ekonomiska

åtaganden för kommunen? t]x Kostnader som medföljer ändringen
regleras genom plankostnadsavtal
med berörda fastighetsägare.

D Är detaljplanen av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt:

1. Är planen av betydande intresse för
allmänheten? rx

2. Omfattar planen stora områden? trX
3. Reglerar planen många motstridiga

intressen? NX
4. Omfattar planen särskilt känsliga

miljöer? NX
5. Medför planen betydande

miljöpåverkan? NX
Förslag på vem som ska anta detaljplanen:

KommunfullmäKige t] Byggnadsnämnden X
Motivering: Sett till ovanstående gjorda bedömning samt planändringens ringa
omfattning bedömer Tillväxtenheten att Byggnadsnämnden kan anta
planändringen enligt av Kommunfullmäktige gällande delegeringsordning.
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Förslag til} bYggPadsPlan

för d.el av fastj-gheten
T,Ifu]IE 1}
I(roppefiä}1s konnun

Älvsborgs län

Ttllhör byggnadanä,mnilcne I' KroppefJäl3-s

konmun beslut &en 29 mate 1967,.
,F ' ,, -i-//'

.'.t: --/:--n 
t -/t'' a'" -t (

"'' " "å;;ä;il#å;;;';;åiå;;å;'''''

67

-,.l,Tii
i

bv

rb?,,

04.

44.

3-eskriurilre

S}anområd.et som omfattar ca 30 ha är beläget vld Te-

åkersjönsnord'ändamellarrvägl.66ochjärnvägenMel}erud'
Ed..

'mråd.ets 
västra del utgöres av en kraftig ås i- nord-syd.1ig

riktningochd.enöstradelenavett,pranarepartisorod'el-
visäråkernark.Åsenärbevuxenmed.eng}es1ågvuxentaiL-
skogoehdeLtigtepartiernamedblarrd.ad].öv-ocbbarrvege-
tatj-on.

Jd.rr|Jrä"lenårbelägenwe:]aanpJ.anområd.etochteåkersjön'
menkommunikationenti].lsjönd:cvåLord"nad.genomtvåbe-
finiliga vägpottat, en på vard'eva sidan orn åsen' iiiarken

soro tidigare ej varit föremå1 för planläggning är i en

ägares hand.

3lanförs}agetupptagerSgtom*platser.fomternalrarordnats
i grupper, så att de har nr-inst en sida som gränsar til1-

grönområde, De varie rrar L storlek nel1an L1OO - 27OA mz '
}en iotal a' tomtarealen är ea J8000 n2' d''v's ' cä 2J /o av

bruttoarealen.

Tlirjartentilionrrådetskerfr!:ngamLavägLra61d'.V.s.
d.en väg son söc1er ol,l pJ-anonnråclet två gänget passerar urtcier

träxrw'å,gen.Iplanenharred'ovi'saisettrese'rtatförent:LIl-
farT i planonrådets östra kant, helt skild' f tän tontpi'rr'[f'](}fll&r

},Iöjlighet finns emellertid ati ordna tillfarien på cn lre-

flntlig väg genom cLen syclligaste tomtgsrppelu
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Landsaniikvarie4 }rar Lngen erinran.

länsarkitekteJr har Lngett etj;nraz:..

Göteborg i- sepiember L966

CEI,Äl{D3.it POA,SER III.DGAE$
Arkitektkontor Ä3

+-/Enro"t,
/Bengi Torser/
Årkltekt SA-R

Utredning om ordnanciet av vatten och avlopp Srar utförts
och redoylsas i särskild bilaga.

Sanråd i planarbetet har skett ned Länsingentrören, landr-
antlJirrayien, vägförvaltnlngen och länsarkitekten.

länsinsenjören tillstyrker r:nder förutsättnj:ng att mar.k-
expl-oatören förbinrler sig ati utföra erford.erliga före-
slagna gemensa^tnroa va-anord,ningar.

Yäsf'örv* g,Lnaen kräver att uifart d.irekt mat nya väE
L66 ej får ske frå;n planonråd.et.

/8,eLne EaLk/
Ingenjör

t

i l; ;; r'r

t4A

Tillhör lrånsstYrelsens I
Atvstoegs lån beslut den

14 aucuetL L967r1"rr*,

rärynat'.

':t
.l
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GÖSTA CELANDER BENGT FORSER STIG LINDCREN ARKITEKTER SAR TEL. VÄXI;L 124970

3örF1 ag till byggnadsplan
för r1eJ. av fastigheten
ll;ll'in 1:1
iCroppefjäll konmwr

Älvsborgs län

3Es en a$r p I an e b'egl€Lllurigftr e r

Tillhör byggoaitsnänndcns L KroppcfJälls
konnua bcslut &cn 29 m*ra 1)61,

.="'* 724 'z/---'**'
Byggnad. snämndcns orilf önandc

! Xi'i:
'': ::ti ;tfi V t' öV

*c,*'"""fi
!.r-1:' ' 1r i

L,:;iL -',.

rrrk. 21. 04. 67

(. il (/

li

$t
BYccliÅl$?IÅIii3oi|tsrilETsÅiJ]tuLrH}j{I3{G

Syggnad.snark
I;Ied ! beteclrrat onråde fär atwt*tdas endast för bostadsänd.a.må1,

$2
iltÅP.K sOi,l rcKd 3i3 EEByfiGÅS

Med punktprichring betecknat awväö.e fä.v icke bebyggas.

$r
S;iRSKIIDÄ TÖR3SKRIFIER. Ai[G;tE:fDE O; Å}E}I FÖR I,3Di\iINgÅ3

Å nrecl u beteelsra.t onråde får i-cke vid La.gas anordningar som

hlnd.ra frandragand.e eller underhåLl a'v underjordiska all.märrna

lednlngar,

$+
SYGG}TÅ}SSÄ'If

I,ied 3 bei;ecknat områd.e fär ''^'''",:&as endast med hu-s som upp-
föras frlståend.e.

9s
TOIITPIAIS SIOI';LEK

Å necl ! beteclmat a:rrcäde fäx 'tontplats icke gtvas mind.re

avea! än LZ}A n2"

l;t.stt4
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$6
ÅlI[ÄL B:rGGi,'iÄt$tt Å toirl'l?r,Å']s

Å tomtplats som onfaii;er rned. $ betecl<vrat ornråd.e frir enclast

en byggnad" riPPf öras o

' $z
Äifjt'Äl liicElu{5u3R

Å ned S betecknat område får byggnad. icke inrynma flera än

en bostadslägen-hret.

$B
vÅT\TT$GSÅNT.AT,

Å nred J beteclmat områr1e får byggnad, uppföras r,red" högst en

våning.

Göteborg i sePtembor 1966

CEI,AN)IR IORSAR IJII'IlGIij]ll

Arkitelctkontor Å3

t -,n-F/ 
t'a/v'

/gengt Forser/
Arkitekt $.A"R

lReine'Tallc/
lngeniör

[111hör LånsstYrelsens I
Älvsborgs lås besl'ut don

f{. augustl 1967

?å rJe{r
;betYEe,a

viigne,rr

3e

y!1rÖ

I

Revld.eracl i februari 196? '
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LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Ptanerinssevdclnioecn
Planeäheten -

Kopia ti1L

BESLUT
1981-03-06

(efter anslag)
1981-03-05 LL.A82-62-8L

Akten
St planverk
Plaaenh
Nvenh
Lantmenh
Vfn
Knstyr
Knfullm
lhmdn
SJ
St vatteafalls-
verk
Pressen
Pärmen

rek

Byggnadsnämnden i Melleruds korunun
Box 64
464 AT MELLERUD

Fastställelse av förslag till ändring av byggnadsplanen för Liane

fritidsonråae i Dalskogs försmling, Melleruds komnun

Genom beslut den 14 augusti L967 ?:.ar länsstyrelsen faststä11t bygg-

nadsplan för de1 av Liane 1:1 i l{elleruds komun, Förslaget inne-
bär ändring av byggnadsplanebestänueLserna vad gäl1er exploatering
av tomt och byggnads utformning.

Byggnadsnärmrdeo i Melleruds koumun antog den 10 december 1980,

enligt korurunfullmäktiges bemyndigande, förslaget son upprättats i
november 1980 av Dag Strandin.

Anmänk-ninga.r har inte framstälLts rnot förslaget.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 108 $ andra och fjärde
styckena byggnadslagen, det understä11da byggnadsplaneförslaget.

Jämlikt 150 $ tredje stycket byggnadslaget fäx klagan inte föras
över detta beslut. Bevis om att beslutet på grund därav vunnit laga

kraft skal1 tecknas på kartan,

Beslut i ärendet hax t.attats av länsarkitekten Stigler. I den slut-
liga handläggningen har deltagit förste byråingenjören Zetterberg,
f'itedragande, samt 1änsassessorn Billenarn juridiska enheten, förste
byråingenjören Urby och naturvärdsassistenten Svensson, naturvårds-
enheten, bitr överlantnätaren Bergströn, lantuäterienheten, ävensom

', .:.: .. ., .: i ,'-t ].'iiii'ri'.r
.r..-... i

:- ,::-l . ,!

,.j. c3. 1.0

_1f
l; -li:?r-t:r

l- )

förste vägingenj

'-ra.,,:,foråfi/
EörNre srigler

I
I

ören Andersson, vägförvalcningen.

Christer Zet

Postgiro

3 51 8t-8

Postadress

Box ?OO

Telefoa

o52t-7aa 0a
1070



LÄNSSTYREISEN
ALVSBORGS LAN
Phneringsevdclciopn

LgsL-Ot-L6 LL.O82-62-8L

REI(

Syggnaclsnähnd.eu I Mellerud.s konmun,

Box 64.

464 ot !fiELr.,ERrr!

Jeinlikt föreskriften i 2f $ första stycket byggnad.sstailgan

får Länsstyrelsen härneil för arkivering översända hantllingar-
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Förslag tilL åinclring av byggnaitsplanen för Liane fritidsonråde t
Dalskog försanling, ltfe11eruds konmun, Älvsborgs län' I ,,,;. 
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ö

SESKRI{NING
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EÄfDIJITGÅR

Förslag till åinitring av byggnadsplanen onfattar end'ast planbestännehcrt

redovisaale i särekilcl hanclling'

|[i11 förslaget hör cleana beskrivnl'ng'

Planförslaget hiinför sig ti1L gällancle pl-ankarta betecknact

Förs3-ag tilt byggnad.spLan för <te1 av festigheten ll-ane 11 K"oppef Jäl1

konunn Älvstorgs Iän, upprättad i septernb ev 1966 och revl-derad i febnrarL

196T av arkitekt SAR Bengt Forser och I'ngenjör Reine Fal-k' Til1 gäL3'antie

pl-an hör även beskrlvnlng.

FastLghetsbllctnings4ynttigheten redovisar ägoförhåLlanclen 1 separat

f as tLgbe tsf örteckning.

PI,ÅIIERII{GST ÖNUTS ÄITTI$GÄ B

pLanförslaget Lnnebär ändrJ-nr av byggnadlsplan fastställd <len 14 augrrsti

1967.

Til-1 grund för pLanändrl.ngen ligger en överenskomelse meLlan markägarenl

Kullenberg Fritidean3-äggalngar alr oah byggnaelsnåinn'len 1 lrteLlerucls

komun. överenskonmelgen bekräftas av bolaget L brav tlaterat 1977-O1-11

och av byggnaitsnännclen L sanmanträAe 877-A2-14' Kopia av brev oeh

Bro tokollsutdrag b1Låigges.

Inom pla,nonråtlet har under ')979 oc]n 1980 proiekterats och I huv-uasak

utförts vägarr l"edningar och anläggningar för vatten och avloppo

PI,ÄIfFö3SIÅG
J

Und,er ä,r 1977 har verkstä}1ts'avstycknlng av tontplatser enllgt gällandte

plan. Då expl-oaterlngen avsågs få. en högre teknisk stan'lar'l än som antogs
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Ylttplanensupprättanttefannsekorromlsktmotivattökaantalettomter
från 1 planen illustretade 39 tt1l 51 tomter'

Santltligtkonstateratlesattplanbestämnelseroasalcnadebegr2iasntngav
byggnattsytapåtomtplats,Utsnsåtiarrbegråfirsalngocbnecthögteknj-sk
stanitard kan viss pernanent bosättning i onråilet påräknas'

Förattsåvittnöjli,gtsåilserstä}laområttetföravsettåiractanåIocbför
attgararrteraenacceptabelbebyggelselntensitetlområitetföres1åsatt
planbeståimmelseflxakompletterasmedbegråinsnlngavbyggnaclsytaatitl
högst 90 kvatlratmeter per tomtplats'

Undersamrådsskedeth'arfråamarkägarenframförtsönskemålatt
sl<tobyggnadskameclgesförattdä:nedunclerlättaettetappvisbebyggand.e
av tomtema'

rränsstyrelsen har påtalat att 'dven en byggnadsrätt on 90 kvailratmeter

byggnaclsyta metlger pentranentbo sättalng'

sot ttenna balcgnracl föreslås att planbestänmelserroa änd'ras även såtiu-

våd'aattensittobyggnadpertontplatsmeclgess4tattförbutluotvlntls-
lnretlnlng införes'

?IAJ{PöRSLAGEf S ITPPRÄITASDE

Dåplarrornråeletä.rienmarkåigareshanilochplanänclringenärav
begränsad omfattnirg föreslås förenklatt hanitlfugn:-åg av planärendet'

Kungörelseocbutställningförgraaskningkonmersåledesienlighet
ned BS $ zl ej att ske'

w*ffir"-
För sI aser qI 

T3åo :\:\6Tads-
:W"-r ffi';':)'tz-twt
Gunnar Söderqvist
nyggn^asnämdens ordf'

sl11hör Lånsstl'relsens 1

Ilvsborgs lån beslut d"eo

5 rnars 1981

$etvear

CbrLstet Zetterberg

13
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5$ BEEYSGELSEOilBÅNE

u 'i,i

Förslag tiLl änclring av byggnacl.splanen för Liane fritid'san;r.ftEe,L62 E/
Dalskog försanling, Mel1-erud's konsun, Älvsborgs 1än'

BESdiffUEI,SEB

1$ PrÅlloilRÅlms Å$VÄ$DIIING

Syggnad.snark

Setl B beteclonat onråde får användas endagt för

bostatlsänctanå1,.

2$ ilanK soM TCKE r'Ån gggrgca's

l[edgrnktprickningbetecknaclnarkfårickebebyggas,

,$ silRsKrr,DA FöRESKRTFrER ar{GÅEtqDE orrnÅnnr rön

Åtl,UiiN}iA I,ED}IINEÅB

Påned.ubetecknatlmarkfårickevJ'iltasanordn'ingar
som hindrar framclrggantl'e och und'erhålI av untlerjorcliska

a1Lnåinna led'n5-ngar "

BTGGI{ADSSJITT

[eil. F betecknat onråile får tebyggas enclast neil hus som

uppf,örs frietående.

E(PI,OÅTERI$G ÄV

llomts gtortrek

På nett F betecknat onråtle får tont tcke ges nlndre

storlek ån 12OO kYadratneter'
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EX?IOATERII{E AV TOIIT

på tont som omfattaT med F betecknat onråcle får endast

en hurnrdbyggnact jiimte en sldobyggnait uppföras'

3ebyggelse på tomt som omfattar med F beteeknat

områtle får lcke uppta större byggnaiisyta äia

90 kvaclratmeter'

?å netl F beteeknat område får bebyggelse icke inrynna

fLera än en bostadsl'ågen}let.

BYGE$Ä])S IITFONM$I}IG

På metl I beteclrnat omrede fät byggnatl uppföras metl högst

en våning. Sänrtöver får vincl lcke lnreclas'

nrd. r 1980

s

stadsarkitekt

6 nars 1!81

t',*
!etygq'l

Chrigter Z'etterberg

tr'örslaget antaget av bYggnads-
närnaden $ 38O 1980- 12-1o

,4*'rtya
Gunnar Söderqvi.st
Byggaadsnäismdens ordf .

Ttllhör LånsstYrelsens i
livslorgs län beslut den
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-02-03

Äneruoe rr Dnr KS 20201808

Svar på remiss - promemorian En uWecklad organisation för lokal
statlig seruice - slutredovisning (Ds 2020:29)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlämnar remissvar på promemorian

En utvecklad organisation för lokalstatlig seruice - slutredovisning (Ds 2020:29) enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Regeringskansliet/Finansdepartementet har den 18 december 2020 översänt promemorian

En utuecklad organisation för lokal statlig seruice - slutredovisning (Ds 2020:29), Melleruds

kommun är remissinstans.

I december 2019 fick utredaren Sven-Erik österberg i uppdrag att föreslå orter för nya

seruicekontor. I uppdraget ingick även att föreslå hur kontoren kan öka sitt serviceutbud genom

att ansluta fler myndigheter,

I den departementspromemoria som utredaren tagit fram föreslås att ytterligare minst
28 kontor inrättas samt att Statens servicecenter ska inrätta:

r 15 nya kontor i gles- och landsbygdsområden eller områden som drabbats av statliga
nedläggningar

o 11 nya kontor i utsatta områden runtom i landet

. 2 till 3 nya kontor centralt i storstadsområdena en försöksverksamhet med ett mobilt
servicekontor.

Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra tillär på väg att inrättas, Vid kontoren

kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt

vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I promemorian föreslås att även Centrala
studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna

ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med

Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av pågående förstudier,

Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras

Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig
verksamhet: Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling,

Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Änge, Äre och Östhammar.

I utsatta områden: Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö,
Norrköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö.

Samt 2-3 ytterligare kontor i de tre storstadsområdena.

Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepaftementet senast den 26 februari 2021.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelseförua ltni ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

Beslutsunderlag

. Remisshandlingar - https://www.regerinqen.se/rattsliga-dokumentidepartementsserien-och-
o r omemor io r I 2020 I 12 I ds-202029 I

. Karta
o Presentation.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Förslag till remissyttrande.

BILAGA

Ärendet behandlas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 fubruari 2O21.
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - promemorian En uWecklad organisation för Iokal
statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlämnar remissvar på promemorian

En utuecklad organisation för lokal statlig seruke - slutredovisning (Ds 2020:29) enligt
föreliggande förslag.

Sammanfaftning av ärendet
Regeringskansliet/Finansdepartementet har den 18 december 2020 översänt promemorian

En utuecklad organisation för lokal statlig serurce - slutredovisning (Ds 2020:29). Melleruds

kommun är remissinstans.

I december 2019 fick utredaren Sven-Erik Österberg i uppdrag att föreslå orter för nya

seruicekontor. I uppdraget ingick även att föreslå hur kontoren kan öka sitt serviceutbud
genom att ansluta fler myndigheter,

I den departementspromemoria som utredaren tagit fram föreslås att ytterligare minst

28 kontor inrättas samt att Statens servicecenter ska inrätta:

. 15 nya kontor i gles- och landsbygdsområden eller områden som drabbats av statliga

nedläggningar

. 11 nya kontor i utsatta områden runtom i landet

. 2 till 3 nya kontor centralt i storstadsområdena

en försöksverksamhet med ett mobilt servicekontor.

Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra tillär på väg att inrättas. Vid kontoren

kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket

samt vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I promemorian föreslås att även

Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen

bör kunna ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att
samverka med Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av
pågående förstudier.

Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras

Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig

verksamhet:

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-01-13 KS 2020/B0B

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se78
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-01-13 KS 2020/B0B

Sida

2 (2)

Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling, Nynäshamn,

Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Änge, Åre och Östhammar.

I utsatta områden:

Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm,
Södertälje, Uppsala och Växjö.

Samt 2-3 ytterligare kontor i de tre storstadsområdena.

Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 februari 2021.

Beslutsunderlag
r Remisshandlingar - https://www.reqeringen.se/rattsliqa-dokument/deoartementsserien-

och-promemorior/2020/ 1 2/ds-202029/
o Karta
o Presentation

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
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Regeringskansliet
Finansdepaftementet

Yttrande över PMz En utvecklad organisation för lokal statlig seruice -
slutredovisn ing (Ds2020 : 29)

Melleruds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på PM:en "En uWecklad organisation

för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29)".

Vi beklagar att PM:en inte innehåller förslag om att inrätta ett mindre servicekontor eller

flexikontor i Melleruds kommun. Vi bekymrar oss över att den statliga servicen i vår kommun -

liksom i övriga Dalslandskommuner - gradvis utarmats. Idag saknas * undantaget systembolag

och polis - en statlig närvaro i Melleruds kommun. Arbetsförmedlingens kontor stängdes 2019

och hade flera år dessförinnan endast bemannats patiellt.

Vi vill även påpeka att Melleruds kommun är en av de kommuner i Sverige som i relation till sin

befolkning tog emot flest nyanlända under åren 2016-2018, Vi är även den kommun i

Västsverige, där andelsmässigt flest nyanlända valt att stanna kvar, Med detta följer också,

menar vi, ökade behov av en geografiskt nära statlig service.

Mellerud vill framhålla att Dalsland som helhet är ett tydligt gles- och landsbygdsområde som

idag endast har seruicekontor i Ämål och Vänersborg. Avstånden för invånarna i Mellerud är till

Åmå|45 km och tillVänersborg42km. Det finns buss- och tågförbindelser, men med tanke på

servicecentrens målgrupper utgör avstånden likväl betydande trösklar för denna servicetillgång.

Melleruds kommun ser det sammanfattningsvis därför som angeläget att det kopplat till denna

slutrapport kommer att föreslås att det i Mellerud etableras ett flexikontor, Vi har sedan tidigare

uttryckt att vi är beredda att samarbeta med Statens seryicecenter när gäller lokaler och

nödvändig utrustning,

Melleruds kommun

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

MELLERUDS
KOMMUN

YTTRANDE

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-04-17 KS 2020/B0B

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se80
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ReSeringskansliet

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning, Enheten för
statlig förvaltning
Jesper Östling Palme

Telefonväxel: 08405 10 00

Webb: www. re gerin gen. se

Remiss

2020-12-18
Fi2020105128

Posladress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian En utvecklad organisation för lokal

statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29)

Remissinstanser

Atbetsförmedlingen

Arbetsgivarwerket

Arbetsmiljör'erket

Arieplogs kommun

Askersunds kommun

Bodens kommun

Borgholms kommun

Bodänge kommun

Borås kommun

Botkyrka kommun

Bräcke kommun

Centrala studiestödsnämnden

Datainspektionen
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Delegationen mot segregation (Delmos)

Ekonomis q'rningsverket

Eksjö kommun

Emrnaboda kommun

Eskilstuna kommun

Filipstads kommun

Finspångs kommun

Försäkringskassan

Göteborgs kommun

Halmstads kommun

Haninge kommun

Hela Svetige ska leva

Helsingborgs kommun

Huddinge kommun

Hylte kommun

Hdllefors kommun

Högsby kommun

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)

Jfufalla kommun

Jönköpings kommun

Kalix kommun

2 (7)

82



I(ammarkollegiet

Kadsborgs kommun

Kristianstads kommun

Ktono fogdemyndigheten

Laholms kommun

Landskrona kommun

Lantmäteriet

Leksands kornmun

Lessebo kommun

Linköpings kommun

Lysekils kommun

Länsstyrelsen i Jämdands län

Länsstyrelsen i Norbottens län

Länssq'ssl5sn i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länssti'telsen i Vätmlands län

Länsst1'rs|5sn i Västerbottens län

Länssq'1gl5sn i Väsra Götalands län

Länssq'lslssn i Örerbro län

Nlalmö kommun

Malå kommun

3 (7)
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Mellerucls kommun

Nordmalings kommun

Norrköpings kommun

Norsjö kommun

N)'näshamns kommun

Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S,P,O)

Orust kommun

Pajzla kommun

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Ragunda kommun

Riksdagens ombudsmän flO)

Rikstevisionen

Robertsfors kommun

Ronneby kommun

Saco-S

Seko, Sewice- och kommunikationsfacket

Skatteverket

SmåKom

Sollentuna kommun

Sotenäs kommun

4 (7)

84



Statens servicecenter

Statskontoret

Stenungssuncls kommun

Stockholms kommun

Sundblöergs kommun

Sveriges Kommuner och Regionet

Säkerhetspolisen

Sävsjö kommun

Södertdlje kommun

Sölvesborgs kommun

Tillväxtverket

Tingsryds kommun

Tjörns kommun

Ttafikverket

Tranemo kommun

Ttanspottstytelsen

Trollhättans kommun

Trosa kommun

Upplands-Bro kommun

Uppsala kommun

Uppvidinge kommun

s (7)
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Valdematsviks kommun

\rindclns kommun

Västerås kommun

Växjö kornmun

Ånge kommun

Äre kommun

Ä{ängs kommun

Ävsb1'ns komtrrun

Orebro kommun

Östhammats kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den26
februad 2021. Svxen böt lämnas i beatbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
fi .of a.s f o @tegeringskansliet. s e. Änge diari enummer F i2020 / 0 512 8 och

remissinstansens natrrl i ämnesraden på e-postrneddelandet.

Remissinstansens namn ska är'en anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommet att publiceras på regetingens webbplats.

I remissen ligger att tegeringen vill ha synpunkter på förslagen eller

matcrialct i promcmoria.

Myndighetet undet regeringen är skyldiga att svat^ på temissen. En

myndighet avgöt dock på eget ansvar om den har nägra synpunkter att

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har nägra synpunkter, räcker det att

svaret ger besked om detta.

För andra temissinstanset innebär remissen en inbiudan attlämn

synpunkter.

6 (7)
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Remissinstanserna kan utan kostnad beställa två exemplar a\r promemoian.
Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, T06 47 Stockholm.

Telefon 08-598 79190, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att

exemplaren är avsedda för remissändamåI. Promemoriankan dessutom

laddas ned ftån Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens

promemorizsvara på remiss - hur och vafför (SB PM 2003:2, reviderad

2009-05-02). Den kan laddas net från Regetingskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Johan Ndute
Departementsråd

Kopia till

Norstedts Juridik, kundservice ,1,06 47 Stockholm

7 (7)
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelseförva ltni ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-02-03

ARENDE 12 Dnr KS 20201776

Uppstad Campus Dalsland

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1, medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring
med 200 tkr årligen för 202I och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.

2, vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.

3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden,

Melleruds kommun

. ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas,

fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen - d.v.s, samordning av den
samlade efterfrågan på nogre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning
och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivs-
utveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl.

Sammanfattning av ärendet

Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas ijanuari. Högskolan Väst, Campus Västeruik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i

Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra.

Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också uWalts till att få stöd av Tillväxverket.

Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och
Ärjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp,

Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland.
Aven andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är
sjuksköterska, socionom, turism, processtekni( lärare och medicinsk sekreterare.

En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomforts och intresset hos de som svarat
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. över 90 procent
säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk
nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.

Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.

Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ,
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En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet,

För att Campus Dalsland ska bliverklighet så krävs någon form av kommunal grund-
finansiering, att bygga en långsiKig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande.
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och

komm u nstyrelsens ordföra nde i berörda komm u ner.

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för
2021 och 2022.Planerad utbildningsstart är hösten 2022men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och

utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.

Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalands-
regionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på

lång sikt.

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022så kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
För att få tillgång till en kvalificerad projeKledare med ett uWecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst Wå år.

Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 202L för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en

mer långsiktig finansiering,

Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 202L, 513, att återremittera ärendet med hänsyn

taget till att väsentliga handlingar och underlag för ärendet inkommit för sent och pafti-
grupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet. Ärendet tas upp till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2021.

Beslutsunderlag

. Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
o Avsiktsförklaring
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-01-L2, S L3.
o Förstudie CAMPUS DALSI-AND - konceptuWeckling och förstudie om uppbyggnad

av ett lokalt campus.
o Arbetsutskottets beslut 202I-0L-26, g 20.

BILAGA
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Uppstart Campus Dalsland

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring
med 200 tkr årligen för 202L och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.

2. vara medsökande i ansökningar för externa medeltill Campus Dalsland.

3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden,

Melleruds kommun

. ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas.

fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen - d.v.s. samordning av den

samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning
och uUecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivs- .

utveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl.

Deltar ej

Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas ijanuari. Högskolan Väst, Campus Västeruik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i

Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra.

Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.

Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämål och

Ärjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp.

Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland.

Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats, Exempel på utbildningar är
sju ksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.

En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och

svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. Över 90 procent

säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk

nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.

finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank,

J ustera n Utdragsbestyrkande
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Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ.

En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet.

För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grund-
finansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande.
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de

kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och

kom m u nstyrelsens ordförande i berörda komm u ner.

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respeKive kommunfullmäktige, Men för att inte tappa fart i processen och de
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för
2021 och 2022. Planerad utbildningsstaft är hösten 2022 men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.

Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalands-
regionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på

lång sikt.

Om kommunerna säger ja tillen grundfinansiering under 2021 och 2022st kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.

Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 202L för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en

mer långsiktig finansiering.

Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 202L, 913, att återremittera ärendet med hänsyn

taget till att väsentliga handlingar och underlag for ärendet inkommit för sent och parti-
grupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet. Ärendet tas upp till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2021.

Beslutsunderlag

. Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
o Avsiktsförklaring
. Kom m u nstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-0I-I2, 9 L3.
r Förstudie CAMPUS DALSLAND - konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad

av ett lokalt campus

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

4. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring
med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.

5. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.

6. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.

Justera Utdragsbestyrkande
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Melleruds kommun

o ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas,

r fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen - d.v.s. samordning av den

samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning
och uwecklade kontakter med universitet och högskolor samt aKörer inom näringslivs-
uWeckling såsom IUC,Innovatum, ALMI m.fl.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Uppstaft Campus Dalsland

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet besl uta r att

1. återremittera ärendet med hänsyn taget till att väsentliga handlingar och underlag för
ärendet inkommit för sent och partigrupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet.

2, ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 26 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas ijanuari, Högskolan Väst, Campus Västeruik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i

Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland, Projektet har gjort studiebesök på bägge stiillena samt ett antal lärcentra.

Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.

Under forstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämål och
Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp,

Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland,

Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är
sju ksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.

En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå, Många svarande är 30 år och äldre och
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara, över 90 procent

säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland,

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk

nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.

Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.

Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu, Det kan vara en av
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ.

En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet.

För att Campus Dalsland ska bliverklighet så krävs någon form av kommunal grund-
finansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande.
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och
kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner.

Utdragsbestyrkande
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Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de

möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrappoften är
levererad så behövs någon form av kommunalt ståillningstagande kring en grundfinansiering för
2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och

utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.

Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalands-
regionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på

lång sikt.

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022st kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
För att få tillgång till en kvalificerad projeKledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.

Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 202I för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en

mer långsiktig finansiering,

Beslutsunderlag

. Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
o Avsiktsförklaring
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M), Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att
återremittera ärendet med hänsyn taget till att väsentliga handlingar och underlag för ärendet
inkommit för sent och partigruppernä behöver tid att sätta sig in i ärendet'

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Uppstart Campus Dalsland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1. ställa sig bakom projektmedverkan med ambitionen att starta ett högskolecampus i

Dalsland.

2. medfinansiera Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring med 200 tkr
årligen för 202L och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.

3. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.

4. vara delaktig i dialog med Västtrafik och Värmlandstrafik för en fungerande kollektivtrafik
till ett högskolecampus.

Sammanfattning av ärendet

Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas ijanuari. Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i

Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra,

Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.

Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämål och

Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp.

Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland.

Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är
sjuksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.

En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat
är stoft för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och

svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. över 90 procent

säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk

nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.

Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.
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464 80 MELLERUD
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Storgatan 13
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Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalforbund kan vara alternativ.

En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet.

För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grund-
finansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande,
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och
kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner.

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för
2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.

Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstaftsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalands-
regionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på

lång sikt.

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022sä kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.

Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 2027 för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en
mer långsiktig finansiering.

Beslutsunderlag
r Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
. Avsiktsförklaring

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
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MELLERUDS
KOMMUN

2020-12-08

Bengtsfors kommun

Avsiktsförklaring Campus Dalsland

Bakgrund

Bengtsfors kommun genomför tillsammans med Htigskolan Väst och Campus Västervik en
förstudie finansierad av Vinnova för att undersöka möjligheten till ett lokalt Högskolecampus i

Dalsland. Förstudien är en del av projeKet Nya Vägar där syftet är att ge förslag på hur
eftergymnasial utbildning kan blitillgänglig feir fler. Dialog om kommande utbildningsutbud

Sgår med flera utbildningsanordnare med siKe på verksamhets*artz0Zl.

I förstudien dettar Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Ämål och Årjangs kommuner i
styrgrupp och referensg rupp.

Förstudien skall vara avslutad ijanuari 2021.

Externa parter för eventuell finansiering kan vara Västra Götalandsregionen. Region

Värmland, EU-Inteneg, Skolverket, Fyrbodals kommunalförbund, Dalslands Sparbank m.fl.
Dialog är inledd med flera av dessa parter.

Viktiga parter för kollektivtrafik är Västtrafik och Värmlandstrafik samt de politiska

nämnder som hanterar kollektMrafik i respektive region.

Melleruds kommun meddelar föliande avsikt:

r Melleruds kommun stiiller sig bakom ett förslag att starta ett högskolecampus i Dalsland.
. Melleruds kommun bidrar med 200 tkr under 2021.
. Melleruds kommun kommer att vara medsökande i ansökningar för externa medel till

Campus Dalsland.

Andersson

Kommu nstyrelsens ordforande

Kom munstyrelseförvaltnin gen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post fommunenQn-ql-erqd*se
Ba nkgi ro : 5502-277 6 Organ isationsnum mer: 2 1 2000- 1488 Webbpl ats : www. mellerud. se98
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Sida

1(2)

Datum

2020-11-30

Kommun ledningskontoret
Göran Eriksson
goran. eriksson@ben gtsfors. se

Avsiktsförklaring Campus Dalsland

Svar: Sena st 2020 -12-l I till goran. eriksson@bengtsfors. se

Bakgrund: Bengtsfors kommun genomftir tillsammans med Högskolan Väst
och Campus Västervik en ftirstudie finansierad av Vinnova ftir att undersöka
möjligheten till ett lokalt Högskolecampus i Dalsland. Förstudien är en del av
projektet Nya Vägar där syftet är att ge ftirslag på hur eftergymnasial
utbildning kan bli tillgänglig ftir fler. Dialog om kommande utbildningsutbud
pågår med flera utbildningsanordnare med sikte på verksamhetsstart 2022.

I ftirstudien deltar Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och
Årjangs kommuner i styrgrupp och referensgrupp.

Förstudien skall vara avslutad i januari 2021. Under kommunernas dialog
kring ftlrstudien har två mer avgörande frågor utkristalliserats: finansiering på
kort och lang sikt samt infrastruktur för kollektivtrafik.

Externa parter för eventuell finansiering kan vara Västra Götalandsregionen,
Region Värmland, EU-Interreg, Skolverket, Fyrbodals kommunalft)rbund,
Dalslands Sparbank m.fl. Dialog är inledd med flera av dessa.

Viktiga parter ftir kollektivtrafik är Västtrafik och Viirmlandstrafik samt de

politiska nämnder som hanterar kollektivtrafik i respektive region.

Frågeställningar till kommunerna som deltar i ftirstudien:

o Har xxxxxxxx kommun ftir avsikt att ställa sig bakom ett ftirslag att
starta ett högskolecampus i Dalsland?

o Har xxxxxxx kommun for avsikt attbidratill basfinansieringen av
Campus Dalsland genom årlig avsättning av minst xxx kronor?

o Kommer xxxxxxxx kommun attvara medsökande i ansökningar for
externa medel till Campus Dalsland?

c:\users\mainoeno\aoodata\local\microsoft\windows\inetcache\co n nat cam nrrc dalsland docv

Bengtsfors kommun
Postadress

Box 14
666 21 Bengtsfors

E-post

kommun@bengtsfors.se

Besöksadress

Majbergsvägen 1B
Bengtsfors

Telefon Fd
0531-52 60 00 0531-124 52

Organisationsnr
212000-1470

Hemsida

www.bengtsfors.se

99



Sida

2(2)Bengtsfors kommun

Ko m m u n led n i n g skonto ret
Datum

2020-11-30

Kommer xxxxxxx kommun attvara delaktig i dialog med Västtrafik
och Värmlandstrafik ftir en fungerande kollektivtrafik till ett
högskolecampus?

a

Eventuella tillkommande frågor om ftirstudien besvaras av Lena Lindhö eller
undertecknade.

Göran Eriksson

Kommunchef

Bengtsfors kommun

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens ordftirande

Bengtsfors kommun
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-02-03

Änrnor rg Dnr KS 202L167

Nominering till Vänersamarbetets styrelse

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till styrelsen för Vänersamarbetet nominera >om<

Sammanfattning av ärendet

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som arbetar för en hållbar utveckling av Vänern
inom områdena: samordning, näringsliv och information. Föreningen består av 13 kommuner
och får finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Vänersamarbetet har den 1 februari202L uppmanat Melleruds kommun att nominera ledamöter
för Wå år framåt 2O2L-2023. Även om det är omval på nuvarande ledamöter behöver
valberedningen en bekräftelse på detta.

Beslutsunderlag

o Skrivelse från Vänersamarbetet.
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Inqrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:

Laila Gibson <laila.gibson@vanern.org>

den 1 februari2021 13:33

Frida Pettersson; Jonas Sundström; Anders Karlsson; Peter Ljungdahl; Gunnar Lidell;
gunnar.lidell@hotmail.se; Karlstad kommun; Lidköpings kommun; Mariestads

kommun; Kommunen; Vänersborgs kommun
Henrik Lindblom
Angående nomineringar till Vänersamarbetets styrelse

Hej!

Jag har fått i uppdrag från Vänersamarbetets valberedning att påminna om att ftiljande kommuner behöver
nominera till styrelsen ftir åren 2021-2023 (val av ledamöter sker på två år i taget). Även om det är omval på
nuvarande ledamöter behöver valberedningen en bekräftelse på detta.

Karlstad
Lidköping
Mariestad
Mellerud
Vänersborg

Skicka gämanomineringen så snart som möjligt, allra senast 26 februari.

Hälsningar
Laila
å valberedningens vägnar

Laila Gibson
Verksamhetssamordnare

Vänersamarbetet
Romstadsvägen2C
653 42 Karlstad

För e-fakturor, maila till: inbox.l ev.41047 0@arkivplats.se

Tel:076-78 72798
www.lakevanem.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Fyll i formuläret i nyhetsbrevet:
https ://mailchi.mp/b26df9af74 8 5/nyhetsbrev
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-02-03

Änrnor r+

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommu nstyrelsen 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 ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen
återkalla delegering,

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN

C 16 Ekonomiärenden
16.3 Lån och placeringar g L-2/2O27

H . MEDBORGARKONTORET

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

SFS 1997:736) samt
24.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst

SFS 1997:735)

g t2/2o2o
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rua ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-02-03

ARENDE 15

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.

. Finansiell rapport per 2020-I2-3L. Dnr KS 2020/BB.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

FöREDRAGNINGSTISTA

202t-02-03

Änenoe re

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Komm unstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförua ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

20zr-o2-o3

Änenor rz

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rappofterar från sammanträden m.m
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