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

 KOMMUNSTYRELSEN 
DATUM Onsdagen den 9 juni 2021, klockan 08.30 – 16.30 
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 – Daniel Jensen (KD)  
Val av ersättare för justerare – Mohamed Mahmoud (MP)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 10 juni 2021, klockan 13.00 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Information om Campus Dalsland 

 
 

Kristina Sandström, kl. 08.35 5 

2  Information om Dal Västra Värmlands Järnvägs 
(DVVJ) verksamhet 
 

Johan Abenius, kl. 09.05 6 

3  Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 
samt granskningsrapporter och revisionsberättelse 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 09.45 
BILAGA 

7 
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4  Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), 

årsredovisning och revisionsberättelse för 2020  
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA  

39 

5  Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från 
Dalslands miljö- och energiförbund 
 

Elisabeth Carlstein 42 

6  Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra 
Värmlands Järnväg (DVVJ) för verksamhetsåret 2021 
 

Elisabeth Carlstein 45 

7  Prognos 1/2021 för kommunstyrelsens verksamhet 
 
  
 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 10.10 
Karl-Olof Petersson 
Magnus Olsson 
Lena Francke 
BILAGA 

49 

8  Prognos 1/2021 för Melleruds kommun 
 
 

Elisabeth Carlstein  
BILAGOR 

52 

9  Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder  
 
 

Erik Josefsson, kl. 10.40 
Elisabeth Carlstein 
 

57 

10  Begäran om medel för ”puckelkostnader” hösten 
2021 samt år 2022  
 

Karl-Olof Petersson 
Elisabeth Carlstein 

64 

11  Budget 2022 för Melleruds kommun, 
verksamhetsplan 2023-2024 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 
 

68 

12  Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022  
 
 

Elisabeth Carlstein 
 

80 

13  Ansökan om drift- och hyresbidrag för Kroppefjälls 
IF judosektion  
 

Dovile Bartuseviciute, kl. 11.10 
Anna Granlund 

92 

14  Svar på förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum 
och Konsthall om extra kommunalt bidrag under 
detta och nästa verksamhetsår 

Malin Hennix, kl. 11.15 
Anna Granlund 

121 

15  Förfrågan om samgående av samordnings-
förbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp  
samt Vänersborg/Mellerud  

Tanja Mattsson, kl. 11.25 134 

16  Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet 
Väst  
 

Tanja Mattsson 156 

17  Rapport över ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till 
funktionshindrade (LSS) - kvartal 1/2021  

Tanja Mattsson 162 

18  Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och 
Melleruds kommun gällande Pilgrimsleden 
 

Filip Björndahl, kl. 13.00 
Maria Wagerland 

166 

19  Svar på medborgarförslag om att förbättra 
vildmarksrastplatserna i Melleruds kommun 
  

Filip Björndahl 
Maria Wagerland 

174 

20  Svar på medborgarförslag om att kartlägga ödehus 
på landet  
 

Filip Björndahl 
Maria Wagerland 

179 

21  Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i 
anslutning till Vita Sannar och närområdet till 
Sunnanå  

Filip Björndahl 
Maria Wagerland 

195 

22  Svar på remiss - Ändring av byggnadsplan för del av 
Liane 1:1  
 

Freddie Carlson, kl. 13.20 
Maria Wagerland 
BILAGA + ARBETSMATERIAL 

203 
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23  Seniorkort i Melleruds kommun 

 
 

Freddie Carlson 
Maria Wagerland 

205 

24  Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde 
 
  

Maria Wagerland  
ARBETSMATERIAL 

212 

25  Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvarteret 
Ugglan i Mellerud  
 

Maria Wagerland 214 

26  Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal 
och försäljning av kommunägda fastigheter 
 

Maria Wagerland 223 

27  Viltvårdsplan för Melleruds kommun  
 
 

Suzanne Håkansson, kl. 14.10 
Magnus Olsson 

236 

28  Svar på motion om att Melleruds kommun upphör 
med parkeringsbevakning snarast möjligt  
 

Patrik Storm, kl. 14.20 
Magnus Olsson 

245 

29  Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhets-
höjande åtgärder vid övergångsställen utanför 
Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i korsningen 
Storgatan/Odengatan  

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

249 

30  Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhets-
höjande åtgärder vid övergångsstället på 
Dalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud  

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

252 

31  Svar på medborgarförslag om rondell i  
korsningen Norra Kungsgatan/Bergsgatan 
  

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

255 

32  Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 
Åsensbruk  
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

258 

33  Svar på medborgarförslag om att snygga till f.d. 
lekplatsen vid Södergatan i Mellerud 
  

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

261 

34  Svar på medborgarförslag om hastighets-
begränsning i Åsensbruk  
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

265 

35  Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt 
pandemilagen 
 

Patrik Storm 
Magnus Olsson 

268 

36  Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna 
av arbetsmarknadsenhetens åtgärder 
 

Lars Johansson, kl. 15.00 275 

37  Uppföljning av heltidsplanen 2021  
 
 

Jeanette Sjölund, kl. 15.10 276 

38  Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
 

Jeanette Sjölund 287 

39  Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning, 
återrapport 
 

Karl-Olof Petersson 288 

40  Redovisning av öppna ärenden 2021-06-01 
 
 

Karl-Olof Petersson 289 

41  Återrapportering av verkställda beslut inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  
2020-10-28—2021-06-01 

Karl-Olof Petersson 300 
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42  Redovisning av delegationsbeslut 

 
 

Karl-Olof Petersson 319 

43  Anmälan 
 
 

Karl-Olof Petersson 320 

44  Aktuella frågor 
 
 

 321 

45  Rapporter 
 
 

 322 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MEttERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-06-02

ARENDE 1

Information om Campus Dalsland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Campus Dalsland ska vara ett kvalificerat lärcentrum i kommunal regi som erbjuder högskole-
och YH-utbildningar. Undervisningen ska ske via videokonferens och på plats kommer student-
och it-stöd att finnas. Kommunerna står för finansieringen de första två åren, och sedan är
förhoppningen att även regionen ska stötta.
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MELLERUDS KOMMUN röneoRnGNrNGsLrsrA

Kom m u nstyre lseförva ltn i ng en 2027-06-02

ARENDE 2

Information om Dal Västra Värmlands Järnvägs (DWJ) verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD för Dal Västra Värmlands Järnvägs (DWJ) lämnar en aktuell rapport om verksamheten och
informerar om fdrstudien kring Dalslands kanalAB/DWJ och besökscenter i Håverud.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2027-06-02

ARENDE 3 Dnr KS 202L1279

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2O samt
g ra nskn i ngsra ppofter och revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.

2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte
revisionsberättelse f ör 2020.

Omsättningen uppgick tll 4L,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr
(9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr). Basfinansieringen från
kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr), Resterande intäkter är kopplade till projekt och
kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen,
staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från
Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver
förbundets verksamheter.

Ärets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet3T4 tkr, projektverksamhet 675 tkr
och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick lill4,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till B o/o (7 o/o).

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10
procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller
förbundets egna kapital. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisn i ng, g ra nskn i n gsra pporter sa mt revisionsberättelse f ör 2020

. Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, g 4L
o Kommunstyrelseförva ltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-25,5 169.

BILAGA

7



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
4

s 16e Dnr KS 20211279

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2O samt
g ra nskn i ngsra pporter och revisionsberättelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nfullmäktige beslutar att

1. godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.

2, Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt
de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Iäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning jämte

revisionsberättelse för 2020.

Omsättningen uppgick tll4I,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter 9,2 mkr
(9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr), Basfinansieringen från
kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande intäkter är kopplade till projekt och

kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen,
staten och medlemskommunerna. Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från
Mellerud har år 2020 uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver
förbundets verksamheter.

Årets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet 374 tkr, projektverksamhet 675 tkr
och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick til14,2 mkr (3,6 mkr). Soliditeten uppgick i bokslutet till B o/o (7 o/o).

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10

procent bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller
förbundets egna kapital. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapporLer samt revisionsberättelse för 2020.
o Fyrbodals kommunalforbunds beslut 2020-05-06, 5 41.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att

1, godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund.

2. Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2O20 års verksamhet

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes sign Utdragsbestyrkande

8



A
AII
at-II
'h.

Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O2O samt
g ra nskn in gsra ppofter och revisionsberättelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020 för Fyrbodals
kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning
jämte revisionsberättelse för 2020.

Omsättningen uppgick tll 4I,2 mkr (42,6 mkr) varav basverksamheten omsätter
9,2mkr (9,3 mkr) och projekt samt övrig verksamhet 32 mkr (33,7 mkr).
Basfinansieringen från kommunerna är ca 9,7 mkr (ca 8,3 mkr). Resterande
intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder
och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna.
Basfinansieringen och finansiering tillväxtprogrammet från Mellerud har år 2020
uppgått till 0,7 mkr. Förbundet har haft drygt 38 pågående projekt utöver
förbundets verksamheter.

Ärets resultat uppgick till 555 tkr, vara basverksamhet3T4 tkr, projekWerksamhet
675 tkr och övrig verksamhet -494 tkr.

Eget kapital uppgick till4,2 mkr (3,6 mkr), Soliditeten uppgick i bokslutet till B o/o

(7 o/o). Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en

soliditetsnivå på fO procent bland annat genom att slutredovisa genomförda
projekt med överskott som tillfaller förbundets egna kapital.

Revisorerna ti I lstyrker att förbu ndsd i rektione n bevi ljas a nsvarsfri het.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapporter samt revisionsberättelse för 2O20.

o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-05-06, 5 41.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-05-11 K520211279

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförva ltni n gen

4tr BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se9
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2021-os-11 K520211279

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Ti[:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>

den 11 maj202108:57
Thomas Boström; Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun;
Lysekils kommun; Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs
kommun; Sotenäs kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans
stad; Uddevalla kommun;Vänersborgs kommun; Amåls Kommun
Carina Ericson

Revision årsredovisni ng 2020 Fyrbodals kommu na lförbund
5 41 Årsredovisning 2020 Förbundsdirektionen 2021-05-06.pdf; 6.1

Revisionsberättelse Fyrbodals kommunalförbund 2020 - signerat-unlocked.pdf; 6.2

PM revision årsredovisning 2020-unlocked.pdf; 6.3 Revisionsrapport
delårsgranskning Fyrbodals kommunalförbund.pdf

Till medlemskommunerna i Fyrbodal
Revisionen i Fyrbodals kommunolförbund

Vid Förbundsdirektionens sammanträde 2021-05-06 beslutades:

Att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Bifogas:
- Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2021-05-05, S 41
- Ärsredovisning 2020
- Granskning av delårsrapport 2020
- Granskning av årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse 2020

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter

11



rhmdml
"Ari &.#'\

Fy
Sa m manträdesprotokol I

Förbundsdlrektionen
Sa mmanträdesdatu m: 2021-05-06
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Paragrafer: 37 - 52

Sida 7 (1B)
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Revision årsredovisning 2020

Årsredovisningen ftir 2A20 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 25 mars

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets föftroendevalda revisorer gralskat kommunalförbundets
åmredovisning ltir perioden202A-A1-A1 -202A-12-31. Uppdraget ingår'som en del av revisionsplanen

f& är202A.

Syfiet med granskningen är att ge komnural{tjrbundets fortroendevalda revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed samt om lesultatet är förenligt rned beslutade mål ftr'en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet, Direktionen ansvarar för
att verksamheten bedrivs enligt gäilande måI, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskdfter som
gäller ör verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten.

Ärendet föreclrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direhtionen beslutar

At[ anteckna informationen till protokollet.

Att översända fu'sredovisning, granskningsrapport och revisionsberiifteise för inforrnation till
kommrrnerna,

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Revisionen i Fyrbodals kommunalförbrurd

Justerare: Utdragsbestyrkan

tyrbodals kommunalförbund * 14 konrmuner samarbetar för hållbar utveckling
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lVluseigatan2 . Box305 r 451 lBUddevalla . YxlO522-440820 r kansli@fyrbodal.se. www.fyrbodal.se
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Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Direktionen

Fullmäktige i respektrve
medlemskommun

Revisionsberättelse för är 2020

Vi, av fullmiiktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalforåundet av dess direktion.

Direktionen ansval'ar {t}r att verksamheten bedrivs enligt gällande måI, beslut och riktlinjer
samt de lagar och foreskrifter som gäller for verksamheten. De ansvaral' också ör att det
finns en tillräcklig intem kontroll i verksamheten.

Revisorema ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, måI, lagar och föreskrifter som gäller ör
verksamheten.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomfofts rned den
inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig grund flor bedömrring och
ansvarsprövning. Ingen fordjupad granskning har genomöfis under året till ftljd
resursbrist.

I/i har uppm cirks amnxq I

o Att komnnuwfförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %o) inte uppnåtls umder

2024.

Vi bedömer samrnantaget att direktionen i Fyrbodals kommunallorbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekolomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rätfvisande.

Vi bedömer att direktionens intema kontroll har varit tillräcklig

Vi tledömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huwdsak åir'

ftirenligt med de mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet fiir direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
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Vi åberopar bifogade rapporter

Uddevalla den 26 mxs202l

%
Thomas Boström

Vänersborgs komnrun
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Sammanfettning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kom-

munalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-3't. Uppdraget in-

går som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer un-

derlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med la-
gens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål

för en god ekonomisk hushållning.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedöm-
ningar:

Revisionsfråga Kommentar

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens finan-
siering och den eko-
nomiska ställningen?

Är årsredovis-
ningens resultat
förenligt med de
mål direktionen
beslutat avse-
ende god ekono-
misk hushåll-
ning?

Är räkenskap-
erna i allt vä-
sentligt rättvi-
sande?

Uppfyllt

Grundat på vår granskning har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss an-
ledning att anse att årsredovisningen inte läm-
nar upplysning om verksamhetens utfall, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Förvaltningsberättelsens struktu r
bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.
Kommunalförbundet lever upp till kommunalla-
gens krav på en ekonomi i balans för är 2020.

Delvis uppfyllt
Vår samlade bedömning utifrån avrapporte-
ringen i årsredovisningen är att resultatet del-
vis är förenligt med de mål som direktionen har
beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbun-
det bör utveckla måluppföljning till kommande
årsbokslut och göra en samlad bedömning av
avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk
hushållning.

Uppfyllt

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.

-Lpwc 2

o
o
o

o
o
o

o
o
I

19



Inledning
Fakgrund

Enligt kommunallagen 1 1 kap. 19 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive full-

mäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som

redovisningen avser. Enligt 4 kap 3 $ LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som

en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbun-

dets ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen ska formulera verksamhetsmässiga och

finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas

upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap.2 $ bedöma om resultaien i årsredovis-

ningen är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas

skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsre-

dovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska

lämna till respektive fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

$3rfte ocå": revis ic:*sfrå gor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-

redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt

om resultatet är förenligt med beslutade målför god ekonomisk hushållning.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens

finansiering och den ekonomiska ställningen?

r Ar årsredovisningens resultat förenligt med de målförbundsdirektionen beslutat av-

seende god ekonomisk hushållning?

. Ar räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisåon*krite r"ier

Följande kriterier används i granskningen

o Kommunallag (KL)

r Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

r Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

r Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

-Lpwc
3
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Avgnänsning och rnetcd

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-

ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i "Vägled-

ning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkes-

revisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekom-

mendation "RU Granskning av årsredovisning".

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag

till den finansiella rapporteringen. lnom ramen för granskningen har riktigheten i de projekt

som förbundet bedriver inte prövats närmare.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2021-03-25 och
överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med faststäl-

landet.

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och förbundsdirektör

I
pwc 4
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Iakttagelser och bedömningar

a

a

a

o

Verksan'rhetens utfall, verksamhetens finansiening och ekonsrnisk ställn!ng

lakllagelser

Förvaltni ngsberättelse

Förvaltningsberättelsen är i delar upprättad efter krav enligt LKBR och RKR:s rekom-
mendationer. Strukturen bör fortsatt anpassas efter praxis och exempel på förbättrings-

områden är:

Tillse att förvaltningsberättelsen struktureras utifrån de huvudrubriker som framgår

av RKR 15.

Tillse att information under varje huvudrubrik beskrivs på det sätt som anges i RKR
15.

Tillse att balansräkningens uppställning i årsredovisningen anpassas till LKBR 6
kap. 2$.

Tillse att upplysning i noter lämnas som specificerar innehållet i resultaträkning och

kassaflödesanalys. Tillse att upplysning i noter till balansräkningen omfattar de krav

som ställs enligt ibland annat RKR; R4, R5, R10, R15.

Dniftredovisning

Arsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områ-
dena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den bud-
get som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet
förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för
projektverksam het och särski lt fi nan sierad verksam het.

lnvesteringsredovisni nE

Arsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning

av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 202O har kommunförbundet
inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.

Bedontning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens ut-

fall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättel-
sens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans for år
2020.

-Lpwc 5
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Enligt kommunallagen 1'1 kap. 1 $ ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushåll-

ning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Målför en god eko-

nomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen och framgå av budget, enligt kommu-

nallagens 1 1 kap. 6 $. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för

2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga må1.

t' i :.l* r:= i*Eå* :':: :iå

I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushåll-

ning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen

bedömning.

UppfylltAtt ha en budget i balans, in-
täkterna ska överstiga kost-
naderna

Förbundet når målet om en budget i ba-
lans genom att göra överskott om totalt
555 tkr (466 tkr), jämfört med budgete-
rat resultat på 170 tkr. Resultatet består
av överskott i både basens och projekt-
verksamhetens resultat, som klarar av
att täcka det underskott som genererats
i resultatet för den särskilt finansierade
verksamheten, Kurser och Konferenser
som awecklats under året.

Kommunalförbundet arbetar med att nå
det långsiktiga målet om en soliditets-
nivå på 10 procent bland annat genom
att slutredovisa genomförda projekt med
överskott som tillfaller förbundets egna
kapital. Ar 2O20 är soliditeten 8 procent,
vilket är en höjning 'frän 2019 med 1

procentenhet.

Bedömning ej läm-
nad

Att ha en långsiktig stabil soli-
ditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över
tid beroende av åtaganden
som direktionen
finner angelägna.

UppfylltAtt ha en god likviditet så att
det är möjligt att både
täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera
medel i prolekt där förbundet
är projektägare

Kommunalförbundet har en god likviditet
som främst beror på förvaltade delreg-
ionala tillväxtmedel och har därmed lik-
vida medel om cirka 37 miljoner kronor
(cirka 29 miljoner). Därmed nås målet
om god likviditet.

UppfylltAtt tillväxtmedlen sammanta-
get ska växlas upp med minst
50 procent, utöver de medel
som kommunerna
och Västra Götalandsreg-
ionen bidrar med

Det finansiella målet avseende uppväx-
ling av tillväxtmedlen är uppnått. Den to-
tala uppväxlingen uppgår till en budge-
terad omslutning på 117 595 149 kronor
(139 Mkr), vilket innebär en uppväxling
med 574 procent, det vill säga faktor
5,74 (680 procent, faktor 6,8).

-Lpwc 6
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I verksamhetsplan och budget 2020 har direktionen fastställt åtta verksamhetsmål med

tillhörande strategier och mätetal.

I särskilt avsnitt i årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verk-
samhetsmå|. Det görs inte någon samlad bedömning huvudsida målen i sin helhet är
uppfyllda eller inte, utan varje mätetal utvärderas med en tregradig färgskala. Det finns
även en kvalitativ analys till respektive må|.

Bättre företagsklimat och ett
starkt näringsliv

Gröna målvärden: 0 st
Gula målvärden: 2 st
Röda målvärden: 0 st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

En väl fungerande kompe-
tensförsörj ning utifrån arbets-
marknadens behov samt indi-
viders tillgång till likvärdig ut-
bildning

Gröna målvärden: 7 st
Gula målvärden: 4 st
Röda målvärden: 2 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

En väl utvecklad infrastruktur Gröna målvärden: 0 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 2 st

Bedömning ej läm-
nad

Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel
mellan städer och landsbyg-
der

Gröna målvärden: 1 st
Gula målvärden: 2 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

En stark och attraktiv gräns-
region

Gröna målvärden: 1 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

Gröna målvärden: 2 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 1 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

lnvånarna ska erbjudas en
god, jämlik och kunskapsba-
serad socialtjänst, vård och
omsorg

Gröna målvärden: 3 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 2 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

God och jämlik hälsa för barn
och unga

Gröna målvärden: 3 st
Gula målvärden: 0 st
Röda målvärden: 0 st st
Ej bedömda målvärden: 0 st

Bedömning ej läm-
nad

*L
pwc 7
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I årsredovisningen framgår inte någon samlad bedömning av om god ekonomisk hushåll-
ning har uppnåtts eller inte under 2O2O.

Fedon.;r;lr:g

Vi har, enligt kommunallagen 12 kap.2 $, granskat om resultatet är förenligt med fast-
ställda mål för en god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det finns en uppfölj-
ning av förbundsdirektionens finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god ekono-
misk hushållning i årsredovisningen. Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en be-

dömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Bedömningen av måluppfyllelse för verk-
samhetsmålen lämnas inte på sin helhet och i årsredovisningen lämnas inte någon sam-
lad bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för är 2020.

Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet del-
vis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunal-
förbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad be-

dömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.

lQ:åttvå sa ::d* rä åc*xs k*p*rl

Periodens resultat uppgår till 555 tkr (465 tkr) och ger en positiv budgetawikelse på 385
tkr. Balansomslutningen är 49 857 tkr (54 263 tkr). Eget kapital har ökat till 4 168 tkr,
jämfört med 3 613 tkr i föregående årsbokslut.

laxflagels*r

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 awikelser note-
rats.

Ko t rt *: e nta r* r ti I I re su ltaträ kn i n ge r

Personalkostnader

Vid granskning av kommunalförbundets personalkostnader noteras att lönesättning2020
inte kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut. Vi har utifrån substan-
sanalytisk granskning ej funnit orimliga registrerade grundlöner eller utbetalade löner uti-
från ursprunglig överenskommelse enligt anställningsavtal, men spårbarhet av beslut om
ny lönesättning efier löneöversyn bör stärkas.

Vid granskning av kommunalförbundets pensionskostnader noteras att anställda inte om-
fattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL. Nuvarande tjänstepensionsavtal
bör utredas.

1 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
2 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter.

-L 8wc 25



Periodiseri n gspri nci per

Periodiseringar sker för basverksamheten vilket kan medföra att poster för övriga verk-

samheter hamnar på utbetalningsår. Detta påverkar inte redovisat resultat men kan på-

verka omsättning och balansomslutning något.

!4a n n: e nt a re r t r ! I ls a i a nst-ååt;it:gen

Materlella anläggningstillgångar

Vid granskning av kommunalförbundets materiella anläggningstillgångar har vi noterat att

förbundet har fullt avskrivna inventarier/datorer (kto 1210-1219 med uppbokat anskaff-

ningsvärde om 829 tkr) som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning eller genom

fysisk märkning. Enligt RKR R4 ska en materiellanläggningstillgång inte längre redovisas

som en tillgång när avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en

framtida avyttring. Med anläggningar som inte är fullt ut är spårbara mot detaljerad för-

teckning finns risken att anläggningar som tagits ur bruk i verksamheten fortfarande finns

uppbokade redovisningsmässigt i förbundets redovisning. Därför rekommenderar vi att
genomgång av helt avskrivna anläggningar bör ske i syfte att säkerställa eventuellt behov
av utrangering i posten.

Omsättnin gstill gång - fasträntekonto

Vid granskning av kommunalförbundets kassa och bank noteras ett fasträntekonto. Klas-

sificering bör övervägas såsom kortfristig placering i enlighet med god sed.

Förvaltning av delregionala tillväxtmedel (kortfristiga skulder)

Enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen ska erhållna delregionela medel

användas till att formera genomförandet av Västra Götalands 2020 - strategi för tillväxt

och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Per balansdag uppgår skuldförda delreg-

ionla tillväxtmedel till 26 956 tkr, varav 14 528 tkr avser erhållna med ej utnyttjade medel

ären 2010-2019. Vi ser det som väsentligt att medel används till ändamål i enlighet med

överenskommelse. lnom ramen för granskningen har vi erhållit en sammanställning som

visar hur medlen ska förbrukas till år 2023. Vi har inte stämt denna överenskommelse
med motparten (VGR).

Eedbntning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Våra noteringar och kom-

mentarer ovan bör omhändertas under 2021.

-Lpwc I
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Bedömningar utifrån revisions-
frågor

Revisions-
fråga

Kommentar

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställ-
ningen?

Är årsredovis-
ningens resultat
förenligt med
de måldirekt-
ionen beslutat
avseende god
ekonomisk hus-
hållning?

Är räkenskap-
erna i allt vä-
sentligt rättvi-
sande?

Uppfyllt

Grundat på vår granskning har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss an-
ledning att anse att årsredovisningen inte läm-
nar upplysning om verksamhetens utfall, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska
stäl ln in gen. Förvaltn in gsberättelse n s struktu r
bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans för är 2020.

Delvis uppfyllt
Vår samlade bedömning utifrån avrapporte-
ringen i årsredovisningen är att resultatet delvis
är förenligt med de mål som direktionen har be-
slutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet
bör utveckla måluppföljning till kommande års-
bokslut och göra en samlad bedömning av av-
seende måluppfyllelse för en god ekonomisk
hushållning.

Uppfyllt

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.

-Lp,wtr
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Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi förbundsdirektionen att:

o Fortsätta arbetet med att anpassa förualtningsberättelsens struktur till RKR:s rekom-
mendationer till nästkommande årsbokslut

o Tillse att lönesättning kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut

o Gå igenom av helt avskrivna anläggningar i syfte att säkerställa eventuellt behov av
utrangering i posten.

o Utreda nuvarandetjänstepensionsavtal.

e Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.

2021-42-27

Daniel Larsson Fredrik Carlsson

Auktoriserad revisor Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsåttningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Granskning av-
delårsrapport 2o2o
Fyrbodals kommu nalförbund

Fredrik Carlsson

Anton Meh6n

Malin Ringedal

-Lpwc
Revisionsrapport
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Samrutanfattnittg
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt grans-
kat delårsrapport, perioden 2020-01-01 - 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen tör är 2020.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål
som direktionen fastställt.

I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tk|, vilket är 756 tkr lägre
än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58
tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en awikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för
verksamhetsåret 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning:

*-{ar delårsrapB*ate:: upprättats er:ligt lage*s krav **h goe* redovisni*rgssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för är 2020.

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket
skall ske enligt god sed.

År resultaten i eleiårsrapporXen förenliga n'led de av dlrektionen fastställela rnååen
för ged ekan*n:isk hushållning, cl.v.s. fir:ns förutsåttningar att mål*st k*mrrer att
uppnås?

Förbundsdirektionen hariverksamhetsplan 202Aför Fyrbodals kommunalförbund beslu-
tat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade
strategier och mätetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon
uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets
slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra.

-Lpwc 2
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1" Inledning

*.1. Sakgr*ard

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten.
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direkt-
ionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan,
Uddevalla, Vänersborg och Amå1.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.

Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrap-
portens upprättande.

5.2" Syfte ceå": nevåsicar*fråg*r

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

'1.3. Revåsåor":så<riteråer

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

. Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

. Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

. Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

r Direktionensanvisningaravseendedelårsrapport

1.4. Ä"vgräs*sr:ång ech rnetod

G ranskn ingen av delårsrapporten omfattar:

o översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30,

a

o

-Lpwc 3
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. förvaltningsberättelsensinnehåll,

. hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade
av förbundsdirektionen.

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan
förekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i

övrigt har.

Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17
Delårsrapporten faststä I ls av d irektionen 2020 -09-24.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.

-Lpwc 4
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2. Iakttagelser och
bedömningar

2.1. Lagens krav oe h god redovisnångs*ed

2.1 .1. lakffcgelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - juni 2020. I delårsrapporten
redovisas ett periodresultat på - 446lkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna
rapporten inom lagstadgad tid tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Förvaltnin gsberättelse

Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland an-
nat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder
för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under
hösten.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomiför-
väntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58
tkr till årets slut, vilket skulle innebära en awikelse om - 122tkr från den beslutade bud-
geten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat
framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet
inte balanskravet för perioden.

Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvalt-
ningsberättelse.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och
övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten
har investeringar inte förekommit under perioden.

Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat riktigheten i de projekt som
förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter.
Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upp-
lupna intäkter om ca7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i

bokslutet. Okad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler pro-
jekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel
däribland medelför ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden pro-
jekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning.

-Lpwc 5
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Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande
iakttagelser noterats:

a För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analy-
tisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna in-
täkter på grund av genomförd aweckling av verksamheten för Kurser och Konfe-
renser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter
jämfört med föregående delårsbokslut.

Fyrbodal kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kom-
munal boKöring och redovisnings, LKBR (2018:597)kap 5 $ 2 respektive kap 6 $
2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning. Arbete med
anpassning till LKRB pågår.

a

l.i*å*r

Delårsrappoften omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller
redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer,
upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte
särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindel-
ser.

2.i.2. B*r1örnnlrtg

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för är 202O.

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket
skall ske enligt god sed.

2.3." G*d *k<:ners'r:å*åq l'lushålånår:g

2.2.1. latlriiagels*r

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 $ skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hus-
hållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om
sådana mål skall tas av direktionen.

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-20'19 i den finns mål för verksam-
heten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.

Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra
finansiella mål:

- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid
beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna.

- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.

- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

-Lpwc 6
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Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga
mål med därtilltillhörande strategier och mätetal.

2.2.2. €edomning

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering
av måluppfyllelsen har inte skett iförvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av
de fyra finansiella målen sker inte iförvaltningsberättelsen.

Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till
delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).

Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga målförtydligas till kom-
mande år.

-Lpwc 7
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c)
J. Bedömningar utifrån revis-

ionsfrågor
Revisionsfråga Kommentar

Har delårsrapporten upprättats en-
ligt lagens krav och god redovis-
ningssed?

Är resultaten i delårsrapporten för-
enliga med de av direktionen fast-
ställda målen för god ekonomisk
hushållning, d.v.s. fi nns förutsätt-
ningar att målen kommer att upp-
nås?

Delvis uppfyllt
Brister finns gällande
uppställningsform av
resultat- och balans-
räkning samt tidpunk-
ten för delårsrappor-
tens fastställande.

Ej uppfyllt
Fastställda målföljs
inte i upp iförvalt-
ningsberättelsen.

o
a
o

o
o
o

.L
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2020-08-25

Fredrik Carlsson
Ceftifie rad kommu nal yrkesrevr'sor
A h rl i n g s P ri ce wate rh ouse Coopers
AB

Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor
och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande,
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

I
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSIISTA

202L-O6-02

ARENDE 4 Dnr KS 20211280

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och
revisionsberättelse för 2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds komm un

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för
2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 2020.

Ärets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat
på -+f tkr, Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad
persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag, Anpassningar har gjorts av
personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans,

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen,

Beslutsunderlag

. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2020.

r Revisionsberättelse
o Komm u nstyrelseförua ltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandlas avarbetsutskottet uid sammanträdet den 8 juni 2O27,
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-12 KS 202U280

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning
och revisionsberättelse för 2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besl utar att Melleruds komm un

1. godkänner resultat och balansräkningen samt verksamhetsberättelse för
2020 för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ).

2. bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen
för 2020.

Ärets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat pä -+t
tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad
persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av
personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans,

Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).

Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2020,

. Revisionsberättelse

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148840



DWJ, Stiftelsen
Dal-Västra Värmlands
Järnväg

2021

SAM MANTRÄD ES PROTOKOL L

s 120

s 121

s 122

s 123

s 124

Godkännande av dagordnins

Förelagd dagordning godkändes med anmält tillågg avseende digital
bokning

Val av iusterare och sekreterare,

Tilljusterare valdes Marie Therese Hadouche
Till sekreterare valdes Johan Abenius

Föregående protokoll

Protokoll av den 10 dec lades till handlingarna

Ekonomi

VD redovisade utskickad årsredovisning vilken godkändes för
signering.
VD rapporlerade om utebliven fakturering från Green Cargo samt
att saken var nära lösning.

Rapport VD

a) VD redovisade lägesrapporl vilken bifogas protokollet.

Fråga om ev skrivelse till relevant myndighet ang incidenter vid
övergång Bergs skola. VD kontaktar säkerhetschef Hultin.

Fråga om vägpassager dressinbana väcktes av Nils Andree
vilken adresserades till Bengtsfors kommun.

b) VD redovisade status iförstudien, återfinns i lägesrapporlen

$1ill ,8
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

ARENDE 5 Dnr KS 202L/2BB

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och
energiförbund

Förslag till beslut

KommunfullmäKige noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april202l, $ 5, att disponera det
ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med
fördelning enligt kommuninsats för verksamheten 2021, Medlemskommunerna rekommen-
deras att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan.
Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, 5 5.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Arendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27,
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Kommunfullmäktige

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands miljö- och
energiförbund

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige notera r informationen.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april202L, $ 5, att disponera det

ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med

fördelning enligt komm uninsats för verksamheten 202 1. Medlemskommunerna rekommen-

deras att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan

Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag
r Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, 5 5'

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-17 KS202rl2BB

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se43
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Sammäntrådesdatum

2A2L-04-15

DMEF S 5

Disposition av ekonomiskt översltott 2O2O

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att disponera det ekonomiska överskottet 2020
enligt följande:
- 1 100 tkr återbetalas till kommunerna med fördelning enligt

kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna
rekommenderas att återbetalda medel används för samverkans-
arbete medlemskommunerna emellan

- Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet

Bakgrund/motivering
Oå forbundet åven utifrån förslag till beslut kommer att ha ett
betydande eget kapital, bedöms det rimligt med föreslagen
återbetalning av det ekonomiska överskottet 2020 till
medlemskommunerna,

Beredning:
Presidium 202L-A3-3I
Ordförandens och vice ordförandens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet
Äterbetalning av det ekonomiska överskottet 2020 till
medlemskommunerna,

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller
detta.

SAM MANTRÄD ES P ROTO KO LL
"$r6iEE

,ffi'
Datstands Mitjö

& Energiförbund
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSIISTA

202r-06-02

ARENDE 6 Dnr KS 20211262

Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för verksamhetsåret 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 202L.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3. anmoda styrelsen för DWJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig
finansiering av verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har begäft utökat driftbidrag för 202I med 300 tkr av
vardera Mellerud och Bengtsfors kommun till nödvändigt underhåll.

DWJ erhåller årligen ett bidrag från Melleruds kommun på tOO tt<r.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseforualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-25,5 170.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
5

5 170 Dnr KS 202L1262

Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
(DWJ) för verksamhetsåret 2O2I

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 202L.

2, anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3. anmoda styrelsen för DWJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig
finansiering av verksamheten.

Sammanfattning av ärendet

Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har begärt utökat driftbidrag tör 202I med 300 tkr av
vardera Mellerud och Bengtsfors kommun till nödvändigt underhåll.

DWJ erhåller årligen ett bidrag från Melleruds kommun på tOO tkr.

Beslutsunderlag

o Komm u nstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 2021.

2. anslaget fina nsieras ur kom m unstyrelsens förfoga ndea nslag,

3. anmoda styrelsen för DWJ att, under innevarande år, inkomma med plan för långsiktig
finansiering av verksam heten.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

,rt*)ffi6 Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Begäran om driftsbidrag till stiftelsen Dal Västra Värmlands
Järnväg (DWJ) för verksamhetsåret 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl utar att:

1. Tillföra 300 tkr till Dalsland Västra Värmland Järnväg (DWJ) för 202I

2. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet
Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har begärt utökat driftbidrag för 2021 med

300 tkr av vardera Mellerud och Bengtsfors kommun till nödvändigt underhåll,

DWJ erhåller årligen ett bidrag från Melleruds kommun på tOO tt<r.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dals Västra Värmlands Järnväg (DWJ)
Ekonomienheten

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
202r-05-04 KS 202L1262

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se47



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

FK

Skaffa Outlook fö r Android

Morgan E. Andersson
den 17 maj2021 14:31

lngrid Engqvist
Fwd: Re: Budget 2021

Från: Johan Abenius <johan@johanabenius.se>

Skickat: måndag 17 maj2021.74:25
Till: Morgan E. Andersson
Ämne: Fwd: Re: Budget 2021

Ursprungligt meddelande -------
Ämne: Re: Budget 2021-

Datu m : 2O2O-L2-O9 O9 :27

Avsä ndare: "Morgan E. Andersson" <morga n.e.andersson@mellerud.se>

Mottagare: Johan Abenius <johan@johanabenius.se>

Ja, jag har informerat AU om detta.

Skaffa Outlook för Android [L]

From: Johan Abenius <johan@johanabenius.se>

Sent: Wednesday, December 9,2O2O 8:52:27 AM

To: Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>

Subject: Budget 2021

Hej

Hoppas allt vä1.

DWJ styrelse imorgon. Uppfattade jag dig rätt att vi kan jobba med 400

000 kr per kommun (det var ok med Bengtsfors). lnget driftsbidrag från

VGR.

Hörs

Johan

Johan Abenius Projektledning AB
joha n @johana benius.se
0046705680683
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

ÄRenor z Dnr KS 202L1300

Prog nos L I 2O2L för kom m u nstyrelsens verksa m het

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförualtningen har utarbetat en prognos för
helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget.

Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 1,3 mnkr, vilket finns inom
kommunstyrelsens förualtning. För samhällsbyggnadsförvaltningens skattefinansierade
verksamhet beräknar ingen awikelse. Prognosen förutsätter att Covid-19 minskar under
sommaren och att verksamheterna återgår till normal aktivitet under hösten,

För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med -1,9 mnkr. Affärs-verksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet. De
taxefinansierade verksamheterna håller på med en översyn av taxorna och målet är att de ska
ha genomarbetade förslag till taxor inför 2022.

Investeringarna beräknas uppgå till 69 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än budget. Av
budgetawikelsen bedöms ca 30 mnkr behöva flyttas över till 2022 och avser tidsförskjutningar
i nom affä rsverksam heten,

Beslutsunderlag

. Prognos Ll202L kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning, samhällbyggnads-
förvaltningen.

r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas avarbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-20 KS 2021/300

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Prog nose r L | åOZL för kom mu nstyrelsens verksa m het

Förslag till beslut
Kommu nstyrelsen godkä nner ra pporten

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en
prognos för helåret. I rapporten presenteras prognos för årets utfall gällande drift
och investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 1,3 mnkr, vilket finns
i nom komm u nstyrelsens förva ltn ing, För sam hä I lsbygg nadsförva ltn i n gens
skattefinansierade verksamhet beräknar ingen awikelse. Prognosen förutsätter att
Covid-19 minskar under sommaren och att verksamheterna återgår till normal
aktivitet under hösten.

För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med -1,9 mnkr. Affärs-
verksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive
taxekollektiv i bokslutet. De taxefinansierade verksamheterna håller på med en
översyn av taxorna och målet är att de ska ha genomarbetade förslag till taxor
inför 2022.

Investeringarna beräknas uppgå till 69 mnkr, vilket är 56 mnkr lägre än budget. Av
budgetawikelsen bedöms ca 30 mnkr behöva flyttas över till 2022 och avser
tidsförskj utningar inom affä rsverksam heten.

Beslutsunderlag
o Prognos L 202I kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning,

sa m hä I I bygg nadsförva ltn ingen

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148850
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MELLERUDS
KOMMUN

Kad Olof Petersson

Kommunchef

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Förualtningsekonomi komm u nstyrelsens förvaltn ing

Förualtningsekonom samhä llsbyggnadsförvaltning

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2021-0s-20 KS 2021/300

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 39
elisabeth.carlstein@mellerud,se

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-06-02

ÄRenoe g Dnr KS Z02L|2B9

Prognos L|Z;OZL för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. Godkänna rapporten

2. Godkänna övriga nämnders rapporter

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för
generella statsbidrag.

4. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 150 tkr avseende Fixarmaltes verksamhet från
kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.

5, Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 650 tkr avseende ekonomitjänst med
inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen besl utar att

1. Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans,

2. Meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte uppnår
en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter,

Ärets resultat beräknas till +2I,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 3,2 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat resultat innebär att
kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni.
Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019.
Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansen.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande en awikelse
pä t,4 o/o av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på -3,8 mkr och kultur- och
utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en
budgetawikelse på +12,6 mkr. övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.

Dialogmöte har genomföfts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder for att
uppnås budgetbalans

Ärets nettoinvesteringar beräknas till73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget, Av detta
bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022 och avser till största del affärsverksamheten.
Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad
likviditet.

Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre, Målen om sänkt sjukfrånvaro
och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges
verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och
utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhälls-
byggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till
kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförualtningen är numera organiserad under
kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget.
Kommunfullmäktige föreslås dälför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till
kommunstyrelsen.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till syftar till att öka förutsättningen för
alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till
alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning,
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och
ska redovisas under skatteintäkter, Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett
tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella
statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag

. Prognos Il202L

. Nämndernas rappofter Prognos U202I
r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGOR

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-18 KS20211299

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Kommunstyrelsen

Prognoser 2O2L

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Godkänna rapporten

2. Godkänna övriga nämnders rapporter

3. Kommunfullmäktige beslutar att tillföra kultur- och utbildningsnämnden ett
tilläggsanslag med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras
genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

4. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 150 tkr avseende
Fixarmaltes verksamhet från kommunstyrelsen till kultur- och
utbildningsnämnden.

5. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 650 tkr avseende
ekonomitjänst med inriktn ing mot socialförvaltningen från socialnämnden
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar att

6. Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i

balans.

7. Meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga
nämnder inte uppnår en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas
rapporter.

Ärets resultat beräknas till +2I,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget.
Resultatet motsvarar 3,2 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.

Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för
januari till juni. Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg
kostnaderna för 2019. Resterande ersättning redovisas som ett överskott på

finansen.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,1 mkr, motsvarande
en awikelse p3 t,4 o/o av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148854
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-0s-18 KS20211299

-3,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och

utjämningsbidrag beräknas en budgetawikelse p3 +L2,6 mkr. övriga större
budgetawikelser är ersättning för sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter
+2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.

Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och

utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska
läget och åtgärder för att uppnås budgetbalans

Ärets nettoinvesteringar beräknas tll73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget.
Av detta bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022och avser till största del

affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och

avskrivningar samt minskad likviditet.

Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt
sjukfrånvaro och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas
beror på de rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.

Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom
kultur- och utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på

kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås
därför att 150 tkr omdisponeras till kultur- och utbildningsnämnden från
kommunstyrelsen.

Ekonomtjänst med inriktning mot socialförualtningen är numera organiserad under
kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens
budget. Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från
socialnämnden till kommunstyrelsen.

Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till syftar till att öka

förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots
pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning
av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur
pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget
klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag
och ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför
ett tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för
generella statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i

Prognos 1.

Beslutsunderlag
Prognos 1

Nämndernas rappofter Prognos 1

Sida
2 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-0s-18 KS202U2B9

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

3 (3)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-O6-02

3

ÄRenoe g Dnr KS 202L1286

Prognos L|2O2L för AB Melleruds Bostäder

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal I är L,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på

underhållsprojekt som inte genomförts ännu.

Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och beror på

ökning av vakansgrad främst iÄsensbruk. Awikelsen på -0,4 mkr gentemot budget är under
förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska awikelsen.

Beslutsunderlag

. Prognos Il202t för AB Melleruds Bostäder,

. Melleruds Bostäder AB:s beslut 202I-04-28,925

. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet uid sammanträdet den Iiuni 2O27.
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Kommunfullmäktige

Melleruds Bostäder AB - prognos Ll2O2l

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per kvartal I är L,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på

underhållsprojekt som inte genomförts ännu.

Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och
beror på ökning av vakansgrad främst iÄsensbruk. Awikelsen på -0,4 mkr
gentemot budget är under förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska
awikelsen,

Beslutsunderlag
. Prognos Ll202t för AB Melleruds Bostäder.
o Melleruds Bostäder AB:s beslut 202L-O4-28, 9 25.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-05-14 KS 20211286

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se58



AB MELLERUDS BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NT 03
Sammanträdesdatum sida
2421-44-28 7

52s

Kvaftalsrappo* KV1 med prognos 1

AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen AB Melleruds Boståder beslutar godkänna ekonomisk rapport KV 1

med prognos 1.

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar ekonomisk rapport med prognos 2020-03-31.

Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca +1 519 tkr.

Första prognosen för helår 2021 visar en negativ awikelse pä ca 442 tkr mot
budget. Prognosticerat resultat är +3 298 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport 2021-03 med prognos 1

Skickas till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

w 5E_
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AB Melleruds Bostäder
s56s28-4329

Kvartalsrapport L - 2A2L
Prognos L - 202L

s
MellerudsBoståder
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1 . 2021
2A2t-04-24

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk rapport kvl och prognos 1 - 2O2L

Vd för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2021. Prognosen
baseras på balans- och resultatråkning per 2020-03-31, Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret
kan ni läsa i sifferform på sista sidan.

RESULTAT KVl

Resultatet för första lryaftalet awiker från budget med ca +t 519 tkr.

Den främsta orsaken till awikelsen är att flera av våra planerade underhållsprojekt inte startat upp ännu
vilket kommer att jämna ut awikelsen över tid senare under 2021.

Vi kan också under första kvaftalet konstatera att vakanserna ökat markant igen i främst Åsensbruk.
ökningen är 25olo jämfört med hösten då vi lade budget för 2021. Det faktum att vi fått fler vakanser i

kombination med att vi har en trögare process vid omsättandet av lägenheter generellt (p g a Covid) har
resulterat i ca 210 tkr lägre intäKer avseende boståder under kv1.

Det är fortfarande tidigt på 2A2L och vi ser i övrigt inga stora orsaker till att andra kostnadsställen
kommer att awika markant mot budget. Vi har valt en rad underhålls- och investeringsprojekt i år som
bör gå att genomföra oavsett hur pandemiläget i landet foråndras,

EKOT{OMISK ANALYS OCH PROGNOS 1

Prognosens awikelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca - 442 tkr jämfört med budget, Orsaken
är att vi inte ser någon direK orsak till att vakansgraden kommer att förbättras under åref kanske
snarare tvärtom.

Awikelsen på årsbasis blir ca -442 tkr under förutsättning att inga övriga åtgärder tas för att minska den
awikelsen, t ex att minska på det planerade underhållet,

VERKSAMHETEN

Verksamheten har hittills varit förskonad för några stora utbrott av Covid och sjukskrivningar. Dock
påverkas självklart vår drift av pandemin och många icke akuta åtgärder i lägenheter får vänta tills vi har
nått någon form av immunitet bland boende eller anställda. Det gör att det byggs upp något av en
underhållsskuld avseende lägenhetsrenoveringar som kommer att blir utmanande att hantera i framtiden,

På administrationssidan har vi förstärkt med personal för att dels förbereda inför pensionsavgång men
också för att driva en rad uwecklingsprojekt som vi tidigare inte haft resurser att sätta i verket. En
mycket positiv utveckling som vi tror kommer att märkas av våra hyresgäster.

För tillfället har vi fortfarande stängt för allt annat än bokade besök och vi genomför primärt möten via
Teams för att minska risken för smittspridning. Internt har vi också satt in flera åtgärder for att minska
risken för smitlspridning inom bolaget, t ex genom att inte ha måltider gemensamt eller samlingar om de
inte är i T'ingshuset.

2

Rr\Mellbo\EKONOMI\Prognoser\2021\Ekonomisk rapport 2021-03 med prognos.docx
MellerudsBostäder
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1 .2021
2A2L-04-24

FRAMTID

Bolaget ser över möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort och arbetar för tillfället med att ta fram
ett konkret förslag på fastighet, Ansökan om planändring är inlämnad till llllväxtenheten och vi hoppas
kunna få till stånd en ändring som tillåter ett bygge av 14 nya lägenheter,

Vi ser också kommande utmaningar avseende uppsagda kontrakt för Älvan i Mellerud och Karolinen i Dals
Rostock men för löpande samtal med vår ägare om framtiden för dessa. Mest oroande är Karolinen i Dals
Rostock.

3

Den mycket höga vakansgraden i Åsensbruk är vår just nu största utmaning och även i vår närmsta
framtid. VD planerar strategidag med bolagets styrelse för att utforma en långsiktig plan för Mellbos
f,astighetsbestånd i Äsensbruk och hur vi kan hitta hållbara lösningar som är bra för Mellbo och
innevånarna i Äsensbruk,

Erik losefsson, VD

d
R:\Mellbo\EKONOM!\Prognoser\2o2:,\Ekonomisk rapport 2021-03 med prognos.docx

MellerudsBoståder
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AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognos per 2021O331

Verksamhet

Utfall tom
210331

Budget tom
210331 Årsbudget Prognos

2000 - lntäkter bostäder 8 938 903 9 145 953 36 583 802 36 100 000

2010 - lntäkter lokaler 2 108 025 z 103 429 I 41372L 8 432 104

Hvresra batt covid-19 0

2020 - lntäkter carage, p-plats 156245 157 335 629 340 624 980

2040 - lntäkter bränsle, el 1 000 977 to57 974 4231900 4 050 000

2100 - övriga driftsintåkter 83 393 50 001 200 000 300 000

2130 - övriea rörelseintäkter 7 026 0 n 10 000

Summa intåktef L2294370 72574692 s0 058 763 49 517 084

2140 - Underhåll -1 482 60s -2 649 999 -10 600 000 -10 600 000

2l-41 - Underhåll lokaler -1 950 -125 001 -s00 000 -s00 000

2150 - Reparationer -L87 764 -249 999 -1 000 000 -1 000 000

2 160 - Fastighetsskötsel/städ -1 391 357 -1 44q 996 -s 800 000 5 800 000

2170 - Uppvärmnine/loyla -7928739 -L189 842 -5202397 -5202397

2180 - Vatten och avlopp -647 748 -757 75L -3 071- 000 -3 071 000

2190 - Fastighetsel -799 604 -937 108 -2 677 452 -2 677 452

2210 - Fastishetsanknuten administration -707 0t6 -960 7s9 -3 843 035 -3 843 035

2211 - Central administration -308 263 -388 296 -1 553 191 -1 ss3 191

2220 - Fastishetsf örsäkring -1"10 082 -116 250 -46s 000 -465 000

2230 - Avfallshantering -274 168 -29r750 -1 167 000 -1 167 000

2250 - Medel till hvreseästorsanisation -9 780 -17 499 -70 000 -70 000

2280 - Fastighetsskatt -224 873 -225 000 -900 000 -900 000

2350 - Övriga driftskostnader -277 962 -285 855 -1 143 400 -1 143 400

2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder 0 -62 499 -250 000 -1s0 000

2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier -25296 -18249 -73 000 -73 000

2480 - Avskrivninear byggnader o markanläggningar -1269770 1 316 250 5 255 000 -s 265 000

2550 - Övriea finansiella intäkter 7 581 1-5 000 60 000 60 000

2550 - Räntekostnader inkl borgensavg -961 652 -699 501 -2 798 000 -2 798 000

Summa kostnader -10 597 009 -12 335 604 -46 318 47S 46278475

Resultat I 697 561 178 088 ?740288 3 298 609

Prognosticerad avvikelse mot budget: 441679
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MEttERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

Utredning-/utvecklingsresurs 50o/o

Dig ita I iseringsi natser
och säkerhetssamordning

Ma rknadsföringsinsatser

En kätverktyg a rbetsm iljö

Totalt

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

202t
150 000 kronor

150 000 kronor

150 000 kronor

50 000 kronor

500 O00 kronor

2022
300 000 kronor

100 000 kronor

100 000 kronor

100 000 kronor

600 000 kronor

Äneruor ro Dnr KS 20211321

Begäran om medel för "puckelkostnader" hösten 2021. samt år 2O22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja medel till kommunstyrelsens förvaltning avseende hösten 2021 med 500 000 kronor
och år 2022 med 600 000 kronor.

2. anslagen finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag med 500 000 kronor för 202L
och 600 000 kronor för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Tjänsteskrivelse som tidigare aviserats för att begära medel från förfogandeanslaget avseende
puckelkostnader för marknadsföringsinsatser, digitalisering- och säkerhetsamordningsarbetet
samt enkätverktyg kopplat till det arbetsmiljöprocessen. Förvaltningen lyfter ockå fram behov
av utvecklings- och utredningsresurs för hösten 2021 och är 2022. Inför budget 2023 tas vissa
delar med i budgetplaneringen.

Beslutsunderlag

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-05-27 KS202rl32r

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Begäran om medel för "puckelkostnader" hösten 2021- samt är 2O22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. bevilja medel till kommunstyrelsens förvaltning avseende hösten 2021 med 500 000
kronor och år 2022 med 600 000 kronor.

2. anslagen finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag med 500 000 kronor för
2021 och 600 000 kronor för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Tjänsteskrivelse som tidigare aviserats för att begära medel från förfogandeanslaget
avseende puckelkostnader för marknadsföringsinsatser, digitalisering- och
säkerhetsamordningsarbetet samt enkätverktyg kopplat till det arbetsmiljöprocessen.
Förvaltningen lyfter också fram behov av utvecklings- och utredningsresurs för hösten 2021
och år 2022.Inför budget 2023 tas vissa delar med i budgetplaneringen.

2021 2022

Utredning-/utvecklingsresurs 50o/o 150 000 kronor 300 000 kronor

Digitaliseringsinatser 150 000 kronor 100 000 kronor
och säkerhetssamordning

Marknadsföringsinsatser 150 000 kronor 100 000 kronor

EnkäWerktyg arbetsmiljö 50 000 kronor 100 000 kronor

Totalt 500 0O0 kronor 600 O00 kronor

Bakgrund

Inför budgeten 2021 gjordes en neddragning med 2,0 årsarbetare utifrån tjänstemanna-
förslaget. Den ena tjänsten som utredare/verksamhetsutvecklare och den andra som
informations-/säkerhetsamordnare. Eftekterna av neddragningarna har blivit större än
beräknat, inte minst då färre personer nu skall göra fler uppgifter och strategiskt
utvecklingsarbete samt vissa rättsäkrande processer blir eftersatt.

Utred n i nos-/uWeckl i ngsresu rs

Samtliga av arbetsuppgifterna för tjänsten utredare/verksamhetsutvecklare har fördelats till
enheterna inom kommunstyrelseförvaltningen och byggnadsnämnden. I dagsläget finns
kapacitet att utreda medborgarförslag och motioner men det finns ingen kapacitet att
genomföra mer omfattande allmänna kommunala utredningar. Det är inte heller möjlighet
att bistå andra förvaltningar eller nämnder vid utredningar. Uppgiften att utveckla och driva

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se65
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-05-27 KS 2021132r

Sida

2 (3)

arbetet med styr- och ledningssystemet gällande målarbetet utfördes tidigare av
utredaren/verksamhetsutvecklare. övertagandet av dessa arbetsuppgifter klargjordes inte
helt, Då denna process måste fungera utifrån kommunallagens krav på mål för en god
ekonomisk hushållning har ekonomienheten hanterat denna process efter neddragningen.
Något större arbetsinsats med information till nämnder och förvaltningar om målarbete och
målutveckling från ekonomienheten är inte möjlig i nuläget. Strategiskt utvecklingsarbete på

KSF måste uWecklas för framtida utmanigar,

Det tillfälliga uppdraget (för att sedan ingå i budgetplaneringen) är viktigt att få tillstånd då
förvaltningen nu behöver planera för den uWeckling som behövs för att nå en mer
kostnadseffektiv verksamhet från och med 2023

Digitalisering

Digitaliseringen i kommunen är en viktig strategiskt fråga för att bli mer kostnadseffektiv
framöver. Att arbeta vidare med förmågekartläggningen "digital motor" och sätta mål och
aktiviteter på kort, medel och lång sikt krävs för denna förvaltningsövergripande
transformation,

Det är i dagsläget inte möjligt att arbeta med informationssäkerhet på den nivå som är
önskvärt. Bland annat är konsekvensen att kommunen fortsatt kommer ha låg förmåga att
hantera, stödja verksamheterna och följa upp informationssäkerheten i sin helhet. Det finns
heller ingen möjlighet att utveckla det strategiska arbetet kring informationssäkerhet.

Utifrån den tidigare beskrivna neddragningen påverkas möjligheten negativt för att jobba
strategiskt med kommunens digitaliseringsutveckling samt annan verksamhet så som
utbildning och användarstöd. Inför 2022 behöver vi åtgärda detta så att vi iförlängningen
inte hamnar i en situation där vi läcker sekretessbelagda uppgifter eller behandlar data
felaktigt så att anställd personal riskerar påfollder eller kommunen åläggs vite på upp till 20
mkr som lagen föreskriver.
Även här kommer en mer långsiktig organisation tas med i budgetplaneringen inför 2023.

Marknadsföringsinsatser (kompetensförsörining och platsvarumärke

Det finns ett betydande behov av att arbeta med kommunens varumärke genom
marknadsföring. En förutsättning är först att i dialog med olika målgrupper ta fram vad som
ska marknadsföras, dvs hur vill vi uppfattas, vilka förutsättningar vill vi skapa och vad vill vi
uppnå. Behovet av marknadsföring avser både kommunens varumärke som organisation och
som plats. En plats att leva, bo och verka på.

Inom marknadsföringsarbetet behöver ett särskilt fokus ägnas åt att säkra kommunens
personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Syftet är att genom marknadsföring åstadkomma:

. Informerade medborgare (som vet vaft kommunen är på vä9, vad kommunen gör, vilket
stöd som finns och vad som förväntas av dem,)

r Stolta medarbetare

r Långsiktigt strategiskt säkrad personalförsörjning. Genom information om vilka
yrkesgrupper vi har, vilka möjligheter kommunen erbjuder, varför man trivs i nom
kommunen, inom vilka områden vi behöver nya kolleger etc.)

o Attraktiv kommun som plats (att besöka, flytta till samt bo och verka i).
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Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
202t-0s-27 KS202U32L

Sida

3 (3)

En kätverktyg a rbetsm i ljö

Behovet av att genomföra en övergripande medarbetarenkät i närtid bedöms stort. Signaler
inkom under föregående höst som visade att arbetsgivaren har behov av aggregerade bilder
kring arbetsmiljön för hela kommunen.

Genom att låta medarbetare anonymt komma till tals angående arbetsplatsen ges möjlighet
för arbetsgivaren att fånga upp förändringar i organisationen avseende våra medarbetares
grad av tillfredsställelse över arbetsmiljön där också upplevelsen av trivsel, engagemang,
relation till chef etc. kan speglas såväl på enhetsnivå som på aggregerad nivå (förvaltning
och kommun).

Genom en sådan mätning ges vi som arbetsgivare ett underlag för att arbeta strategiskt
med riktade insatser för målstyrning, utvecklings- och förändringsarbete likväl som vifår ett
underlag som ger information om vilka nödvändiga insatser som behöver göras för att
utveckla ledarskapet i kommunen.

Ytterligare en aspekt som på ett enkelt sätt skulle kunna hanteras via en enkätundersökning
ställd till alla arbetstagare iorganisationen är en undersökning kring om vi har inbyggda
risker för diskriminering i organisationen. Den 1 januari 20L7 trädde förändringar i

Diskrimineringslagen i kraft. Förändringarna medförde för arbetsgivaren Mellerud kommuns
del ett krav på att aktivt undersöka våra arbetsplatser för att upptäcka, analysera och
åtgarda och följa upp sådant i vår arbetsmiljö som skulle kunna utgöra risk för diskriminering
utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna Undersökningen ska göras systematiskt
och fortlöpande. Att få den samlade bilden av hur arbetsmiljöläget är i vår organisation såväl
på enhetsnivå som på aggregerad nivå (förvaltning och kommun) torde kunna bidra till
välriktade satsningar där behovet är som störst av förändrings- och förbättringsåtgärder.

För att kunna göra detta med viss systematik krävs att vi antingen införskaffar ett system för
detta alternativt köper en tjänst av aktör som kan bidra till sådan lösning.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2027-06-02

Änrnor rr Dnr KS 202U96

Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023-2024 enligt föreliggande
förslag samt investeringsplan för åren 2022-2026

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona

3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr

4. fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå
till 411 mnkr

5. ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, isamverkan med extern paft, utreda
skolorganisationen i Melleruds kommun.

6. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

7. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision,
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott,

B, kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation
för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens
styrprinciper, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade därefter, 202I-02-23 S 48,
om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag
till budget för 2022 plan 2023-2024. Direktivet innebar uppräkningar för löner och övriga
kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I
början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i

första hand inriktat på året 2022 dt nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022
utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 o/o för 2023 och 2024 var
inte uppfyllda. Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omdisponeringar
för att finansiera ökade behov.

Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR)

skatteunderlagprognos från februari. Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s
skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s skatteunderlagsprognos från april visar på en
bättre uWeckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån
tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt
anslag på + mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld
till följd av Covid-l9. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs
i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans, Majoriteten föreslår även att ge kultur-
och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen
i Melleruds kommun.
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Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga
ramarna med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 o/o och köp av huvudverksamhet med 2
o/o, Kompensation för personalkostnader till följd av lönerevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget
i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på minskade generella statsbidrag och
lägre skatteunderlagstillväxt, För 2024 är det budgeterade resultatet 8 mkr, vilket inte uppfyller
KF- resultatmål på 2 o/o.

För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella mål, men för 2024 uppnås inte resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser
affärsverksamheten 121 mnkr,

Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att
låneskulden ökar med 120 mkr.

Beslutsunderlag

o Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 97,
. Socialnämndens beslut 202I-05-18, 5 74
. Byggnadsnämndens beslut 202I-05-26, 5 106
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-26, 5 56
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

BILAGA

Årendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27.
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Kommunstyrelsen

Budget 2022 för Melleruds kommun, plan 2023-2024

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023-2024 enligt
föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022-2026

2. Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
3. Fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser

uppgår till 190 mnkr

4. Fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och

beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
5. Ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, isamverkan med extern

part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
6, Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förtogandeanslaget
7. Kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig

lönerevision, Kom m u nstyrelsen få r delegera besl uta nderätten ti I I

kom m u nstyrelsens a rbetsutskott.
8. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta

om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt paftigrupper
tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog ienlighet med
kommunens styrprinciper, KSAU beslutade därefter, 202L-02-23 g 48, om
budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett
tjänstemannaförslag till budget för 2022 plan 2023-2024. Direktivet innebar
uppräkningar för löner och övriga kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar
eller omfördelningar mellan nämnderna. I början av april redovisade och
överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget
inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i första hand inriktat på

äret2022 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 utifrån 2020 års
underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 o/o för 2O23 och 2024 var inte
uppfyllda. Förualtningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och
omdisponeringar för att finansiera ökade behov.
Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners
(SKR) skatteunderlagprognos från februari, Efter detta har budgetförslaget
justerats med SKR:s skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148870
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skatteunderlagsprognos från april visar på en bättre uWeckling av skatteunderlaget
för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån tjänstemannaförslaget göra ett
tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 4 mnkr
för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld till
följd av Covid-l9. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som
föreslogs i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår
även att ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern
part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från
befintliga ramarna med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 o/o och köp av
huvudverksamhet med 2 o/o. Kompensation för personalkostnader till följd av
lönerevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna
har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på

minskade generella statsbidrag och lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det
budgeterade resultatet 8 mkr, vilket inte uppfyller KF- resultatmål pt 2 oto.

För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella må|, men för 2024 uppnås inte
resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav
214 mnkr avser affärsverksamheten 121 mnkr.

Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten,
innebär att låneskulden ökar med 120 mkr.

Beslutsunderlag

. Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024

. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 97.

. Socialnämndens beslut 202I-05-18, g 74
o Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, 5 106
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-05-26, 5 56.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Budget 2A22 - tjänstemannafönslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tjänstemannaförslaget till budget 2022.

Reservationer

Ulf Rexefiord (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) reseruerar sig till förmån för eget förslag.

Protokol lsa nteckni n gar

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

" Vi Sverigedemokrater menar att vissa strukturella ftirändringar i kommunens budget som
helhet behöus för att rätta till skevheter i kostnadsbilden för att särka skolans ekonomiska
ställning, Snarare än tillftilliga lösningar. Därför menar ui att majoritetens förslag på ett tillfrilligt
anslag på fyra miljoner kr för 2022 utgår och ersätts med en permanent liisning enligt nedan
yrkande.

Marianne Sand-Wallin (S) och Anwar Rasul (S) lämnar följande änteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen för KUN godkänner INTE $änsteprsoners
föreliggande förclag till budget 2022. Vi reseruerar oss emot KUNs beslut till förmån för eget
fti rsla g en I igt föfiä n de;
IKE ersättningar
De senaste årens felbudgeteringar som orsakas av olika ungdomarc fria val av
gymnasieutbildningar måste rättas till. Det är inte forsvarbart och i kommande prognoser både
under 2021 och 2022 måste denna budgetpost ha ett särskr1t fokus och kunnajusteras under
pågående verksamhet om utuecklingen av uåra ungdomarc gymnasieual förändras ytterligare.
Åsens skola
ftir andra året i rad redovisar fcirslaget till budget ifrån Qänstepersoner att for&att drift av
Åsens skola skulle vara både en och pdagogisk belastning för Melleruds kommun.
Tuärtom menar vi socialdemokrater att Åsens skola är en ncidvändig saEning som ger särckilda
möjligheter till studbro och är ett utmärk val för föräldrar som vill att deras barn ska få växa
upp på en mindre ort, Vi Socialdemokrater uänder oss bestämt emot ett förclag om nedläggning
och vill i stället att skolan i Åsen ska ingå i en plan för utveckting av hela Åsensbruk med
omnejd som vi lämnat in en motion för.
Dessutom tuingas vi tyuär konstatera att de beräkningsunderlag som lämnats med
budgetfirclaget eA/q inb belyser de verkliga konsekvenser, uarken md siffror eller orQ som
ett politrlskt beslut om nedläggning skulle innebära. Om beslutet om nedläggning läggs fast av
nämnden, kommer vi presentera en särckild handling i ärendet. (Bilaga hos uår gruppledare)
Grundskolan
Det är ett nationellt mål att alla barn i slutet ar ärckurs 1 skall kunna, Iäsa, skriva och räkn4
den så kallade Läsa, skriv4 räkna garantin. Regeringen ausätter riktade medel för att skolorna
skall leva upp till detta må|. Ingen av skolorna i Melleruds kommun lever upp till detta måt, och
rektorerna har påtalat att budget inte räcker till för att anställa bara behönga lärare, att det är
problem med vikadeanslcaffningen och att om det kommer elever med ärskilda behov räcker
mte budget till för att eleverna skall få det stöd de har rätt att få.
S1älvklart är det så att om en skola får flera stycken elever med särskilda behov så går den
skolan minus medan den skola som inte får barn med särskilda behov klarar att hälla budget -

lusterandes sign
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Utdragsbestyrkande
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detta så länge vi budgeterar med en fast penningsumma per elev som enda budget för en
skola. Vi socialdemokrater förcslår att i uäntan på en annan lösning för beräkning av
eleupengens storlek förs alla kostnader för eleverc särskilda behov till förualtningschefens
budget.
Kommunens viktigaste uppgift är att alla grundskoleelever skall bli behöriga till
gymnmiestudier. 20/o av eleverna på Rådaskolan vär inte behöri,N 2019, vilket är sämre än
snittet för riket där 160/o, inte klarar behörigheten. Mellerud unga behöver bäfrre ach
kommunen mtste budgetera för behöriga lärare och utöka insatserna för att säkra tillgången till
behörlga lärare.
Eudgetftirclaget från ftirualtningen om besparingar inom grundskolan (- 600') och AME (500')
som innebär kostymanpassning med anledning av minskade volymer i verksamheten säller vi
oss sj,älvklart bakom. "

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2022.

Förva ltn i ngschefen redovisar u nderlaget ti I I budgetfö rslag f ör 2A22.

Beslutsunderlag

Budget 2022 - $änstemannaförslag

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnåmnden godkånner
tjänstemannaförslaget till budget 2022,

Ulf Rexefiord (SD):

1. Majoritetens förslag att tillföra ett tillfälligt anslag på 4 000 000 utgår ur
$ä nstemannaförslaget.

2. 3 000 000 kr omördelas i nämndens rambudget från frivillig verkamhet till obligatorisk
undervisning.

Marianne Sand Wallin (S):

1. 200 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, med främsta syfte att anvåndas för
individuellt inriktad fortbildning för lårare i grundskolans första Wå årskurser och förskollärare i
främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och metodik. Det kan handla om
studiematerial, kursavgifter osv. till enskilda lårare i fortbildning.

2. 300 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, för att med några obehöriga lårare
som exempel, genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast anståillning.

3.2 4AA 000 tillförs föreslagen ram för KUNs budget så att Åsens skola blir kvar och under 2A22
tas i stället en utvecklingsplan för skolan fram inom ramen för en föreslagen utvecklingsplan för
hela Äsensbruk med omnejd

l4Jt//

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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4. 600 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram med syfte att utreda möjligheten och
påbörja försök att iscensätta ett centrum för sysselsättning i Melleruds kommun för de som inte
får sådan enligt LSS eller kan delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. (Denna punkt bör
samordnas med en önskad diskussion om etablering genom KS)

Beslutsgång

Ordförande ställer det tre förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller ordförandes förlag.

Ordförande utser sitt förslag till huvudförslag.

Beslutet skickas till

Komm u nstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen

N.srd

Utdrägsbestyrkandelusterandes sign
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Budget 2022 för byggnadsnämndens verksamhet

Fyggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026

för byg g nadsnämndens verksamhet enligt föreligga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 202L, g 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2A22 och plan 2023-2024. DireKiven baseras på

kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella

finansieringsförutsättningar, förvåntad kostnadsutveckling, skattesats och

befolkningsutveckling.

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2022 gällande

byggnadsnämnden.

Tillväxtchefen redovisar underlaget till budgetförslag för byggnadsnämndens del, se bilaga.

Beslutsundedag
Budget 2022 * tjä nstema nnaförslag.

omedelbart.

Levin j'ustera re Henrik Nilsson

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tillväxtchefen

o
Pa

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Budget 2022

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmåktige att anta budget och investeringsplan
2A22 för socialnämndens verksamhetsområde enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Olof Sand (S), Christine Andersson (S) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ett tjänstemannafdrslag till budget 2022 har arbetats fram som civerlämnas för behandling inför
kommunfullmäktiges beslut i juni. Tjänstemannaförslaget till budget 2022 för
socialförvaltningen bygger på samma tilldelade budgetram för 2A22 som för 2021. Underskott
mot budget som visas i prognos 1 väntas kunna åtgärdas under året främst genom minskade
kostnader för köpt vård inom individ och familjeomsorgen samt kostnadseffektiviseringar inom
hemvården. Förslaget till budget 2022 innehåller omjusteringar internt, inom ram tas bland
annat hänsyn inrättande av familjecentral.

Beslutsunderlag

. Bilaga 4 - Budget 2022 tjänstemannaförslag

. Tjänsteskrivelse Budget2022

Förslag tilt beslut på sammanträdet

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att följande medel tillförs socialnämnden i en fas 1

under beslut i KF juni 2021 enligt följande:

500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att genomföra förbättringar av det
sociala innehållet för brukarna inom äldreomsorgen. Särskilt ensamhetsproblematik ska
beaktas,
1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att förbättra bemanningsläget
och på fullt allvar ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor stöd och service,
1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att uppnå en balans mellan behov
och möjligt utbud av placeringar ifamiljehem, med långsiktig målsättning ött ut, inflöde
och tillgång tillfamiljehem konsultbaserade, respektive aruoderade ska kunna uppnå
budgetdisciplin.

Liselott Hassel (SD); Socialnämnden beslutar att;

1. socialnämndens budget sätts till 296 773 000 kr.

2. frigjorda medelskall tillföras KUN:s rambudget.

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta budget och investeringsplan 2022för socialnämndens verksamhetsområde enligt
föreliggande förslag.

a

a

Justerandes sign
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Eeslutsgång

Ordföranden ståller förslagen mot varandra och finner att socialnåmnden blfaller ordförandes
förslag,

Berlutet skickrs till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Justerandes slgnk Utdragsbestyrkände
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Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kdmmunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för kom m u nstyrelsens verk5a mhet en ligt förelig ga nde förslag,

Reselvationer

Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet gav den 23 februari 202L, g 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023-2024. Direktiven baseras på

kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsuWeckling, skattesats och
befolkn ingsutveckl ing.

Den 20 april202L redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv.

Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022 för
kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan,

Beslutsunderlag

o Tjänstemannaförslag till budget 2022
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-04, $ 151

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för komm u nstyrelsens verksam het en I igt förel iggande förslag

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att

1. kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor,

2. frigjorda medel skall tillföras kultur- och utbildningsnämndens rambudget.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar först på det egna forslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexetjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen
avslår detta.

n Utdragsbestyrkande
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Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförualtningen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2021-05-0s

sida
10

Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

ARENDE 12 Dnr KS 2021/260

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget
för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 2021, g 6, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö-
och energiförbund kvarstår på 2021 års nivå. Kommunbidraget för 202L uppgår och därmed
uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022,
r Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse,
r Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, 5 18
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 202I-04-15, g 6.
o Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-25,5 171.
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
6

s 171 Dnr KS 20211260

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar atL fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget
för 2022 enligt föreliggande förslag.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag,

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 202L, S 6, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2022 för Dalslands miljö-
och energiförbund kvarstår på 202I ärs nivå. Kommunbidraget för 202L uppgår och därmed
uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022.
o Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse.
o Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, 5 18.
o Dalslands miljö- och energiförbunds beslut Z02I-04-L5, S 6.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands
miljö- och energiförbunds budet för 2022 enligt föreliggande fdrslag,

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om en uppskrivning av kommunbidragen för
2022 motsvarande kommunernas prisindex för kommunal verkamhet (PKV).

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budet för 2022
enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 15 april 202I, g 6, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och

energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för2022 för Dalslands miljö-
och energiförbund kvarstår på 202L ärs nivå. Kommunbidraget för 2021uppgår och därmed

uppgår till 11,25 mkr varav Melleruds del är 3,2 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-0s-03 KS 202U260

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutsunderlag

Förbu ndchefens tjänsteskrivelse
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2021-03-25, 5 18

Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-04-15, S 6

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
Control ler ekonomienheten

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se82
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$ Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6

Sammanträdesdatum

2A2L-A4-L5

DMEF g 6 Dnr 2021/30.ADM

Budgetram och taxenivå 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att kommunbidraget kvarstår oförändrat
för verksamhetsåret 2022.

Ärendet
Förbundschefen har upprättat en analys och konsekvensbeskrivning
kring budgetram 2O22 vilken miljö- och energinämnden ställer sig
bakom, DMEN 2AZt-03-25,

Ekonomiska förutsättningar
Förbundets vårdkommuner har meddelat följande förutsåttningar
avseende förbundets rambudget 2022:

o Kommunerna övervåger att behålla kommunbidragen på
2021 års nivå, dvs uppräkning sker ej. I realiteten innebär
detta att kommunbidragen bibehålls pE ZOIS års ntvå
eftersom uppräkning inte skedde i rambudget för vare sig
2020 eller 2021.

Kvalitativa förutsåttningar utifrån förbundets syfte och
ändamål

. Myndighetsarbetet ska uppfylla lagstiftarens intentioner

. Kommunerna har en hög ambition inom det miljö- och
energistrategiska arbetet och förbundet förvåntas verka för att
initiera och samordna ett sådant arbete. Detta inkluderar även
energi- och klimatstrategiskt arbete inom Ämåls kommun

. Kommunerna förvåntar sig en god samverkan mellan
kommunerna och förbundet samt att förbundet ger stöd till
kommunerna inom sitt kompetensområde

r Forts-att energi- och klimatrådgivning inom ägarkommunerna
och Ämåls kommun

. Övriga åtaganden enligt förbundsordning; administration,
upphandling och eflektuppföljning avseende kalkning,
miljöövervakning samt ägare till vissa administrativa system

På sammanträdet 2021-06-10 kommer direktionen ha mer ingående
resonemang kring taxorna.

Ajournering kl. 10.12 - LA.25

{)
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Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslutr

1

'd.B@'

w
Datstands Mitjö

& Energiförbund

Sammantrådesdatum

2027-A4-L5

Yrkanden

Michael Melby yrkar på uppskrivning av kommunbidragen f<ir
2022 motsvarande kommunernas PKV (prisindex för kommunal
verksamhet).

Tobias Bernhardsson och Stig Bertilsson yrkar på oföråndrade
kommunbidrag för 2022.

1. Michael Melbys förslag
2. Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
direktionen beslutar enligt Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons
förslag.

Votering begärs

Propositionsordning 2
Direktionen godkånner följande propositionsordning i voteringen
- Ja-röst för Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag
- Nej-röst för Michael Melbys förslag

Omröstnin NEJ

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag
mot 3 nej-röster för Michael Melbys förslag beslutar direktionen i

enlighet med Tobias Bernhardssons och Stig Bertilssons förslag.

Reservationer
Michael Melby (S), Per Eriksson (5) och Per-Erik Norlin (S)
reserverar sig mot beslutet.

Per Eriksson X
XStiq Beftilsson

Martin Carlinq X
Per-Erik Norlin X
Tobias Bernhardsson X
Michael Melby X
Morqan E Andersson X
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 8

Sammantrådesdatum

2A21-04-L5

Beredning:

Dalslands miljö- och energinåmnd 2O2L'O3-25, I 18

Fö rbu ndschefens tjånsteskrivelse, a nalys och konse kvensbeskrivni ng

Expedieras:
KF Bengtsfors
KF Dals-Ed
KF Färgelanda
FK Mellerud

Datstands Mitjö
& Energiförbund
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SAM MANTRADESP ROTO KO LL 6

Sammantrådesdatum

202L-03-25

DMEN g 18

Ana lys budgetförutsättningar 2022 jämte
konsekvensanalys

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden har tagit del av upprättad analys av budget-
förutsättn i n gar 2022 jä mte konsekvensa na lys.

Nämnden finner det vara ett väl underbyggt underlag och
ställer sig bakom analysen och beslutar översända underlaget
till direktionen.

Ärendet:
Förbunds-/miljö- och energichefen har tagit fram underlag
avseende förutsättningar budget 2022 - analys och konsekvenser
innehållande nedanstående punkter.
- Ekonomiskaförutsåttningar
- Övriga förutsättningar (kvalitativa) utifrån förbundets syfte

och ändamål
- Förbundets budget 2022 utifrän förutsättningarna ovan,

exklusive eventuell höjning av timavgifter för
mynd ig hetsutövningen

- Utformning av analys och konsekvensbeskrivning med 3 olika
scenarier

Beredning:
Presidium 2021-03-11
Förbu nds-/miljö- och energichefens förslag

Expedieras;
Direktionen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-O3-18
Sida 1 (5)

Till
Dalslands miljö- och energinämnd

Förutsättningar budget 2o22 för Dalslands miljö- och energiförbund -
analys och konsekvenser

1. Ekonomiska förutsättningar

Förbu ndets värdkommu ner ha r meddelat följa nde förutsättnin gar avseende
förbundets rambudget 2022:

r Kommunerna överväger att behålla kommunbidragen på zozt års nivå, dvs
uppräkning sker ej, I realiteten innebär detta att kommunbidragen bibehålls på
2019 års nivå eftersom uppräkning inte skedde i rambudget förvare sig 2020
eller 2021.

2. övriga förutsättningar (kvalitativa) utifrån förbundets syfte och ändamål

. Myndighetsarbetetska uppfylla lagstiftarens intentioner

. Kommunerna har en hög ambition inom det miljö- och energistrategiska arbetet
och förbundet förväntas verka för att initiera och samordna ett sådant arbete.
Detta inkluderar även energi- och klimatstrategiskt arbete inom Ämåls kommun

. Kommunerna förvåntar sig en god samverkan mellan kommunerna och förbundet
samt att förbundet oer stöd till kommunerna inom sitt kompetensområde

r Fortsatt energi- och klimatrådgivning inom ägarkommunerna och Åmåls kommun
. Övriga åtaganden enligt förbundsordning; administration, upphandling och

effektuppföljning avseende kalkning, miljöövervakning samt ägare till vissa
administrativa system

3. Förbundets budget 2O22 utifrån förutsättningarna ovan, exklusive eventuell
höjn in g av timavgifter för mynd ighetsutövn in gen

Kostnadsökningar
r Uppräkning av personalkostnader motsvarande 2,5o/o motsvarar ca 350 000 kr
. Uppräkning av övriga kostnader med 1,0olo motsvarar ca 26 000 kr

Kostnadsreducering
. Minskning av nämndkostnader motsvarande ca 50 000 kr
. Minskning av lokalkostnader motsvarande ca 30 000 kr
. Minskning av vissa övriga kostnader motsvarande ca 18 000 kr (bl,a. kostnader

leasi ngfordon, arbetskläder),

ökade intäkter
. Ökade avgiftsintäkter motsvarande 43 000 kr

Dalslands Miljö- och Energinåmnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Fårgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands Miljö
& Energikontor
Box 19
668 2t ED

Telefon
0534-939430

Fax
0534-19083

E-post
kansli@da lsland.se

Org. nr.
222.000.0877

87



Datstands Mitjö
& Energiförbund

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-O3-18
Sida 2 5

Nettokostnadsökn ing 2022
Ökningen av förbundets nettokostnader 2022 uppgår utifrån dessa förutsåttningar till
ca 235 000 kr

Det är viktigt att påpeka de kostnadsreduceringar som gjordes i förvaltningens budget
202L tll följd av att varken kommunbidrag eller taxor räknades upp 202L. De
kostnadsreduceringar som gjordes inför 2021 består i en reducering av
miljöstrategtjänst med 50o/o av en heltid samt uppsågning av lokaler i Bengtsfors och
Dals-Eds kommuner. Summan av dessa kostnadsreduceringar motsvarar ca 460 000
kr.

4. Utformning av analys och konsekvensbeskrivning

Miljö- och energikontorets analys och konsekvensbeskrivning görs utifrån
nedanstående scena rier:

1a: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken med PKV
Avseende både 2020 och 2A2L eftersom ingen indexuppräkning av timavgiften
gjordes för 2O2L års taxa (vid uppräkning av timavgift ska PKV index för året
innan aktuell taxa träder i kraft användas). Detta motsvarar en uppräkning på
3,7 o/o (L,B o/o för 2020, L,9 o/o f ör 202L).

Uppräkning av timavgiften för livsmedelskontroll enligt samma förutsättningar
som ovan samt uppräkning av timavgiften för att ha möjlighet att nå tillräcklig
kostnadstäckn ing avseende livsmedelskontrol len* Detta motsvara r en
uppräkning p& t8,z o/o (3,7 o/o till följd av indexökning PKV + 15 o/o)

*Ökningsgraden avseende livsmedel utgår från den miniminivå som
bedöms behövas för att ha förutsättningar att nå den fulla kostnadstäckning som
livsmedelslagstiftningen kräver. Vid den beräkning som gjordes 2020
motsvarade detta en ökning med 15 o/o. Ny beräkning avses göras under 2021
varför denna siffra kan komma att korrigeras ntgot,

1b: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken med PKV
avseende 2021 eftersom ingen indexuppräkning av timavgiften gjordes för
202L ärs taxa. Detta motsvarar en uppräkning på L,9 o/o

Uppräkning av timavgiften för livsmedelskontroll enligt samma förutsättningar
som ovan samt uppråkning av timavgiften för att ha möjlighet att nå tillräcklig
kostnadstäckning avseende livsmedelskontrollenx Detta motsvarar en
uppräkning på t6,s o/o (L,9 o/o till följd av indexökning PKV + 15 o/o)

2a: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken samt
livsmedelskontroll med PKV avseende OåOe ZOZO och 2021eftersom ingen
indexuppräkning av timavgiften gjordes för 2O2L års taxa (vid uppräkning av
timavgift ska PKV index för året innan aktuell taxa
träder i kraft användas). Detta motsvarar en uppråkning på 3,7 o/o (1,8 o/o för
202A, 1,9 o/o för 202L).

2b: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken samt

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands Miljö
& Energikontor
Box 19
668 21 ED

Telefon
0534-939430

Fax
0534-19083

E-post
kansli@da lsland.se

Org. nr.
222.OOO.0877
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livsmedelskontroll med PKV avseende 2021 eftersom ingen indexuppräkning av
timavgiften gjordes för 2021års taxa, Detta motsvarar en uppräkning på I,9 o/o

3: Ingen uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp
livsmedelskontroll,

4.1 Scenario la och lb - analys och konsekvensbeskrivning

Scenario la

Förvä nta d e n ettokostn a d sö kn i n g a r e n I i gt g ru n dfö ru tsättn i ng a r 2 0 2 2
r Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr

Föruä ntad e i ntä ktsökn i nga r 202 2
. Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 385 000 kr

Nettoresultat 2022
. Positivt budgetutfall motsvarande ca 149 000 kr.

Scenario 1b

Fö ruä nta d e n etto kostn a d sö kn i n g a r e n I i gt g ru n d fö ru tsättn i n g a r 20 2 2
. Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr

Förvä ntad e i ntä ktsökn i nga r 2022
. Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 289 000

Nettoresultat 2022
r Positivt budgetutfall motsvarande ca 54 000 kr

Konsekvenser av scenario la och lb

Scenario la medför inga ytterligare negativa konsekvenser av förbundets
verksamhet än de som redan föreligger avseende budgetutfallet 2021, Reduceringen
av det miljö- och energistrategiska arbetet med 50 o/o äV €h heltidstjånst till följd av
budgetutfallet 2021 kvarstår således, men förstärks inte, Scenario 1a ger eventuellt
möjlighet att i mindre omfattning reducera bortfallet av en halv tjänst miljöstrateg.

Scenario 1b medför inga ytterligare negativa konsekvenser av förbundets
verksamhet än de som redan föreligger avseende budgetutfallet 2021. Reduceringen
av det miljö- och energistrategiska arbetet med 50 o/o äV €n heltidstjänst till följd av
budgetutfallet 2O2L kvarstår således, men förstärks inte. Det förhållandevis lilla
positiva budgetutfallet ger inte utrymme att reducera bortfallet av en halv tjänst
miljöstrateg.

4,2 Scenario 2a och 2b - analys och konsekvensbeskrivning

Scenario 2a och 2b

Dalslands Miljö- och Energinåmnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Fårgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands Miljö
& Energikontor
Box 19
668 21 ED

Telefon
0534-939430

Fax
0534-19083

E-post
kansli@dalsland,se

Org. nr.
222.000.0877
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Förvä nta d e n etto kostn a d sö k n i ng a r en I i gt g ru n d fö ru tsä ttn i n g a r 2A 2 2
. Enligt ovan, dvs ca 235 000 kr,

Förvä ntad e i ntä ktsökn i ng a r 202 2
. Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca L43 000 kr (scenario 2a) resp. ca

100 000 kr (scenario 2b)

Nettoresultat 2022
r Nettokostnadsökning motsvarande ca 93 000 kr (scenarion 2a) resp. ca

135 000 kr (scenario 2b)

Konsekvenser av scenario 2a och 2b

Scenarierna medför tydliga negativa konsekvenser för förbundets verksamhet.
Resurserna för det lagstadgade arbetet kan inte reduceras eftersom behovet för
närvarande bedöms större ån de tillgångliga resurserna, Övriga kostnader (ej
personal) är små i relation till personalkostnader och har reducerats både ZOZt och
20?.2. Det bedöms inte möjligt att reducera dessa ytterligare i någon betydande
omfattning,

Timavgiften för livsmedelskontrollen år i dessa scenarier för låg för att kunna
möjliggöra lagstadgad kostnadstäckning. Scenarierna är således inte förenliga med
gällande lagstiftning,

Möjligheterna att öka intäkterna ytterligare redan 2022 är begränsade, Miljö- och
energikontoret avser arbeta för att öka kostnadseffektiviteten ytterligare i det
myndighetsrelaterade arbetet, men eftersom en betydande ökning av
avgiftsintäkterna budgeterats i 202t års budget är det tveksamt om dessa kan öka
mer än som redovisats2022, Att öka den externa finansieringen av det miljö- och
energistrategiska arbetet kan eventuellt vara möjlig på längre sikt, Detta bedöms
dock kräva en utvecklad samverkan mellan såvål kommunerna som kommunerna
och förbundet kring former, roller, möjligheter och projektadministration. Att under
2022 öka den externa finansieringen av det miljö- och energistrategiska arbetet
ytterligare bedöms inte möjligt då pågående processer och projekt i det miljö- och
energistrategiska arbetet sträcker sig även över 2022 (och i stor utsträckning längre
ändå).

Konsekvenserna av nettokostnadsökningen i scenarierna bedöms därför påverka det
miljö- och energistrategiska arbetet och miljö- och energikontorets möjligheter att
medverka i kommunernas planprocesser etc. och därmed förstårka de negativa
konsekvenserna av budget TOZL.

4,3 Scenario 3 - analys och konsekvensbeskrivning

Dalslands Miljö- och Energinåmnd år myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Fårgelanda och Mellerud

Postadress
Dalslands Miljö
& Energikontor
Box 19
668 21 ED

Telefon
0534-939430

Fax
0534-19083

E-post
kansli@dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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Scenario 3

Föruäntade nettokostnadsökningar enligt grundförutsättningar 2022
r Enligt ovan dvs ca 235 000 kr

Föruä nta d e i ntä ktsökn i ng a r 2022
. 0 kr (ökade avgiftsintäkter vid oförändrad timavgift ingår i

nettokostnadsökn ingen ovan)

Nettoresultat 2022
o Nettokostnadsökningar motsvarande ca 235 000 kr.

Kgnsekyenset av scenario 3

Konsekvenserna äv scenario 3 blir av samma typ som scenarierna 2a och 2b ovan,
dock betydligt kraftigare. Pågående processer i det miljö- och energistrategiska
arbetet kommer att bli tydligt påverkade. Det bedöms också finnas risk för påverkan
på pågående projekt, vilket kan innebära risk för återbetalning av projektmäOel.

Timavgiften för livsmedelskontrollen är även i detta scenario för låg för att kunna
möjliggöra lagstadgad kostnadstäckning. Scenariot är således inte förenliga med
gällande lagstiftning.

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo
Förbu ndschef/miljö- och energichef

Dalslands Mlljö- och Energinämnd är myndlghet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress Telefon Fax E-post Org. nr.
Dalslands Miljö 0534-939430 0534-19083 kansli@dalsland.se 222.000,0877
& Energikontor
Box 19
6AR ?1 FN
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

ÄRrruor rg Dnr KS zo2LlIBB

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls If: s judosektion 2021-

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor
för 202L.

2. finansiering sker inom anslaget Stöd tillföreningslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor,

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor
per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år.

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår kriterier och krav för bidraget. De
kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas
kostnader för lokaler och verksamhet.

Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på

motsvarande 50 000 kronor för 202I. Summan motsvarar bidraget som föreningen fick även
2020, Bidrag finansieras genom anslaget stöd till föreninglokaler.

Beslutsunderlag

. Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion

. Hyresavtal

. Verksamhetsberättelse 2020

. Årsmötesprotokoll

. Preliminär resultaträkning.

. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014.
o Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-25,9 L73.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
B

5 173 Dnr KS 20211L88

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls If: s judosektion 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judoseKion, motsvarande 50 000 kronor
för 202t.

2. finansiering sker inom anslaget Stöd tillföreningslokaler.

Sammanfattning av ärendet

Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor.

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor
per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år,

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår kriterier och krav för bidraget, De

kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas
kostnader för lokaler och verksamhet.

Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på

motsvarande 50 000 kronor för 202I. Summan motsvarar bidraget som föreningen fick även
2020, Bidrag finansieras genom anslaget stöd till föreninglokaler.

Beslutsunderlag

. Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion

. Hyresavtal

. Verksamhetsberättelse 2020

. Ärsmötesprotokoll
o Preliminär resultaträkning.
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor
för 202L.

2. finansiering sker inom anslaget Stöd till föreningslokaler.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrel seförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2021-04-01 KS 20211188

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Kommunstyrelsen

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls If: s judosektion
202L

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion,
motsvarande 50 000 kronor för 202L Finansiering sker inom anslaget Stöd till
föreningslokaler.

Sammanfattning av ärendet
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor,

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kropperjäll och hyran utgår med 5 550
kronor per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år,

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår kriterier och krav för bidraget,
De kommunala bidragen är just bidrag, De är endast avsedda att täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet.

Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s
judosektion på motsvarande 50 000 kronor för 202L Summan motsvarar bidraget
som föreningen fick även 2020. Bidrag finansieras genom anslaget stöd till
föreninglokaler,

Beslutsunderlag
o Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion
. Hyresavtal
r Verksamhetsberättelse2020
. Årsmötesprotokoll
. Preliminärresultaträkning.
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5

november 2014

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor.

Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 55 50
kronor per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år, Judosektion har
träning 4 dagar per vecka.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförva ltn i ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148894
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-04-0r KS 2021l1BB

Under 2019 beviljades föreningen ett hyresbidrag på 45 000 kr. Då uppgick hyran

till 3 5OO kr per månad exklusive el, Från 2020 ingår el i hyran. Ar2020 beviljades

föreningen ett hyresbidrag på 50 000 kr,

Analys

Kroppefjäll IF:s judosektion innehåller 43 aktiva medlemmar, vilket är en

minskning med 5 aktiva sedan 2019.

De hyr en lokal av Kropphus AB. Judosektion har träning 4 dagar per vecka.

Judosektionen uppger att de är direkt beroende av bidraget för att fortsätta sin

verksamhet.

Kroppefjälls IF:s judosektion tillfredsställer de krav som ställs för att få driftbidrag i

Melleruds kommun.

Överväganden

De kommunala föreningsbidragen avser endast att täcka en del av

bidragsmottagande förenings kostnader. Bidragen till ideella föreningar avser

därför att vara en hjälp till självhjälp, Medlemmarna ska själva bidra genom att
betala medlemsavgift samt i övrigt på andra sätt aktivt medverka till stödjande av

föreningens ekonomi.

Bidrag bör beviljas enbart för verksamhetsår 2021, eftersom att regler för
föreningsstöd inom KS område håller på att revideras under innevarande år.

Ekonom iska konsekvenser

Bidraget ryms inom befintlig budget för driftbidrag inom KS.

Slutsatser

Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppetjälls IF:s
judosektion på 50 000 kronor för 202L.

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00
Dovile. Ba rtusevici ute@ mel lerud.se

Beslutet skickas till
Kroppetjälls IF: s judosektion

Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen
Samhällsvägledare

Sida

2 (2)
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Ansöka n/Redovisn ing
DRIFT- OCH HYRESBIDRAG

ilILLINUD$
KOltlltlUttl

Drift- och hyresbidrag avser att stödja förenlng som förvaltar frltldsanlåggnlng vllken regelbundet utnyttjas fÖr barn och

ungdomsveiksamhetl För att drlftbid'rag skall utgå kråvs att förenlngån helt svarar för anlåggnlngens drift och

underhållskostnader.

Ansökan ska innehålb förenlngsuppglfter, verksamhetsplan och kompletterss med verksamhetsberåttels€ samt

ef.oÅömisf< rapport, inkluslvi räfåf'oirsneieftelse, från det senaste verksamhetsåret.

Ansökan om drift- och hyresbidrag som avser nåstkommande års verksamhet skall vara Medborgarkontoret tlllhanda
rcnått den 3O aPrll.

Bidragets storlek år beroende av det belopp som årligen anvlsas för åndamålet och beslutas av Kommunstyrelsen,

Ovanstående uppglfter år rlktlga lntygäs

Förenlng t,

6,rornehåtts iF
Bankglro nr

b5b- bLlBLt
Adress 

-=--'-t,,
Atl
A,w,,rrvåmu 9

Kontå{toerson 0

Y{Atrw ?e*.tnr"- I*^ ") 

-
Telefon

514\8V+io%
Email:

VIuQ L<rapoo (ra,o-t ;i {. :e

Ansökan gåller ny förenhg: n Ansökän avser redovlsnlng äv förenlng med övtal
)
n

Speclffkatlon av kostnader för lokal/anläggnlng: Summa Kommunstyrelsens antecknlngar:

7x0 656ö l^L^
/4 U 17,vt" I ul^l. e-1, /ttivnw

4 a
b<u\bi

i v?,{'\å" så-
rader: lo IA [.1'if L]r la f

Ordförande:

-Da^"*{ k*,s
Adressl

*epLunur,lqa*tvn q Wr"'P

Telefon

o7 b (D).LtLbS
Emalll

å0-Å() . la'ns@ rc\c>vå ,(öM)
Sekrete/sre:

Adress

Telefon:

Emall

Ordförandel

Adress:

Telefon:

Adressi

Oft och datum

a?/-1-ar:*r
Namntecknlng Ordf, / Sekr, / kassör
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MELLERI-Ii KOMMUN
Medhe i rl<nntot'

20tl -03- z J

Kroppetj älls lF
Konstituera n de styrelse möte för Kroppefjå I ls I F

Plats: Teams (digitalt) ' Datum: 11 mars 'Tld: 19:00

Närvaro: Daniel Lans, Maria Pettersson Lans, Mathias Skoogh, Micael Larsson, Glenn Nordllng, Ulrika Mellander
och Mikael Andersson,

1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2 Val av protokolljusterare
- Ulrika Mellander

3 Konstituerlng av styrelse
- Glenn Nordling väljs till vice ordförande.
- Mikael Andersson väljs till adjungerad sekreterare,
- Ulrika Mellander väljs till kassör,
- Styrelsen beslutar att välJa in Bente Lindström Larsson som suppleant

4 Val av firmatecknare
- Daniel Lans 1976A726"5695 och Mikael Andersson 19790622-5698 våljs till firmatecknare, var för slg,

5 Övriga frågor
- Marla ger en kort beskrivning av projektet {se bilaga), Kroppefjälls lF står positivt bakom arbetet med

samverkan och tycker evenemangskommltt6n år Bruppen som företräder, lnte någon nybildning av

grupp, samt att vi funderar på om det råcker med Maria som representant eller om vl ska fylla på med en

person till,
- Daniel har pratal med Dan på AF, Förlångning på TaJeddens extratjånst år inskickat,
- Glenn pratar om att föreningen borde ha en strategi om hur och vad man behöver göra med nya och

ofta unga ledare.

5 Nästa möte
- Fredag 9 april 18:00 hemma hos Mathias, Medtag badkläder

Styrelsens medlemmar 2021

Ordförande Daniel Lans

Vice ordf. Glenn Nordling
Kassör Ulrika Mellander
Ledamot Maria Pettersson Lans

Ledamot Micael Larsson

Ledamot Mathias Skoogh

Suppleant Bente Lindström Lårsson

Adj.sekr Mlkoel Andersson 19790622-5698 07CI-444 61 66

19760726-5696
1962 1017-3396
19790910-s640
19700616-5604

19881010-5737

19890710-5574
19831014-5548

073-802 41 55

070-580 88 62

073-040 30 41

073-384 71 08

073-595 93 31

070-274 74 44

076-209 65 42

,,,t /

l;*':/-.i ., :. '... . *frg nv( Lt n: CÅ',r,, 11,,lii:,.,{,:.
i,tanrel lans
llr{j{trarrd{l

lJlrrka Mellarrdc.r
Å\' motel våld lusler areLtlr,.rli,.r..i,:rr,
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l(roppetj alls lF

ili ll.i r . ..ri,'r, ]tji..l,\4r . . ', r1 r,, 'r

.1i,,; iltf 'L 
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?,+'V bl"t

Organisationsnummer; 852500-4851

Årsmötesprotokoll 2A27-ffi-A7

Nårvarande:
I klubbstugan: Daniel Lans, Maria Pettersson-Lans, Mathias Skoogh, Micael larsson, Ulrika Mellander och

Mikael Andersson. Via Teams: Magnus Sundholm, Annelie Sundholm, Tore Persson, Kristoffer Emanuelsson,

Bo Törnros och Fredrik Dahl,

1. Mötets öppnande.
Ordförande Daniel Lans hälsar alla välkomna, tackar for det gångna året och förklarar årsmötet Öppnat.

2, Faststållande av röstlängd,

Antalet röstberättigade medlemmar uppgår till sex (6), Årsmötet beslutar att faststålla rÖstlängden

3. Val av mötesordförande,
Årsmötet beslutar att vålia Martin Eriksson till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare.
Årsmötet beslutar att välja Mikael Andersson till mötessekreterare'

5. Val av två (2) personer att justera protokollet samt att agera rÖstråknare.

Årsmötet beslutar att välja Krlstoffer Emanuelsson och Fredrik Dahl att justera protokollet samt att agera

röstråknare.

6, Godkännande av dagordningen.

Ärsmötet beslutar att godkånna dagordningen.

7, Årsmötets behöriga utlYsande,

29 januari vid Byxfickans Livs, hemsida, facebook och mejl till alla medlemmar. Ärsmötet beslutar att anse

årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst,

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2020 har lnnan mötet sänts ut till alla som anmält

deltagande tlll årsmötet. Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomlsk

berättelse och lägga dessa till handlingarna

9, Revisionsberättelse.

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberåttelsen

10, Frågan om ansvarsfrihet,

Ärsrnötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksarnhetsåret 2020'

11, Faststållande av medlemsavgiflför 2022,
2021: Familj 500 kr, senior 300 kr, ungdom upp tlll t9 år 200 kr, supporterPlus 299 krl499 kr,

Stödmedlem 100 kr, Ärsmötet beslutar att lämna medlemsavSifterna ofÖråndrade,

cir l
i" rsll )lf Pr I rnarri.;el:'50n

Pr n1 oL liIIr I 
q,l e I ;lt g

t reeirrl Dahl

Pr.)1.)koir tlrSter ai e

L
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l(roppefj älls lF
Organisationsnummer: 862500-4851

Års m ötesp rotokol I 2a2b03 -07

12, Behandllng av inkomna motioner och styrelsens förslag,

lnga motioner har inkommit till årsmötet,
Ärsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag på stadgeändrlngar enliSt nedani

5 15 - Tidpunkt, kallelse, Årsmötet hålls före utgången av mars månad.
g 23 - Valberedningens sammansättning, Ändring till enllJ ordlilt3rde och gnll) övrisa ledamot.

13, Val av ordförande för 2Q27.

Årsmötet beslutar att vålja Daniel Lans till ordförande

L4, Val av tre ledamöter för 202L-2022,
Årsmötet beslutar; omval på Maria Pettersson Lans och Mlcael Larsson.

15, Val av suppleant/er lör 202A,

Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdra8 att ta fram suppleant/er

16, Val av revisor för 2021,

Årsmötet beslutar att vä!a Bo Törnros till revisor

L7, Val av valberedning för en tid av ett år,

Årsmötet beslutar att välja Martin Eriksson och Magnus Hvlt tlll valberednlngen.

18. Fastställande av verksamhetsplan för 2A2t.
Verksamhetsplanför 2O2t har innan mötet sönts ut till alla som anmält deltagande till årsmötet

Ärsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2021,

19, Val av representanter till förbunds- och övriga möten,

Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att ta fram representänter till förbunds- och övriga mÖten

20. Mötets avslutande.

Mötesordforande tackar alla närvarande och fÖrklarar årsmÖtet avslutat,

Styrelsens medlemmar
Ordförande Daniel Lans

Ledamot Maria Pettersson Lans

Ledamot Glenn Nordling
Ledamot Mlcael Larsson

Ledamot Mathlas Skoogh

Ledamot Ulrika Mellander

/ ,1.i.i t/ ).,,
r.,. .,rr,:r.j,r..,. u... r1.,.,,..,

t'i, ;1,'rl{rr r rrrakielsqon
P lotLtli olllu ster a r e

f redrik Dahl

ProtokollJU steråre

19760726-5696
19700616-5604

19621017-3396
19881010"5737

19890710-5574
19790910-5640

073-802 41 65

073-384 71 08

070-580 88 62

073-595 93 31

07a-274 74 44
073-040 30 41

2
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Kroppefjälls lF

M E'Åitå5Jåtil,i\ ,, r''i M r i r!

?u,j tt3- 2!

I

I

i
I

i

ÅnSvoTESHANDLtNGAB

Välkommen till
årsmötet för Kroppefjälls lF

Vårt första digitala ånsmöte någonsin!

Söndag 7 mars 1 B:00 via Teams
se sidEn P0

lhJt'll il'i-L

1

2
3

4
5

6
7

B

e

Dagordning,,,,,.,,,.,.,

Revisionsberåttelse

Balansråkning,,,,,..,,

Resultaträkning,.,.,,

Årsberättelse från styrelsen

Ärsberättelse från Fotboll - Herrar ,,,,

Årsberättelse från Fotboll - Flickor 13

Årsberättelse från Fotboll - PoJkar 12

Årsberåttelse frå n Fotboll - Pojkar 10,,,,,,,,,,,,

0 Årsberättelse från Fotboll - Pojkar 9.,,,,,,,.,,,,.,.,,,.,,,,.,

Årsberättelse från Fotboll - Flickor 10,,,,,,,,,,,,,,.,,,,

Årsberättelse från Fotboll - Flickor/Pojkar 8 ,,,.,,,.,

Årsberättelse från Fotboll - Flickor/Pojkar 7 ,.,.,.,.,

Ärsberättelse från Fotboll - SkoJ med 8o11,.,,,,,,,,,,,

5 Årsber:ttelse från Jud0,,,,.,,,,,,,,,

5 Verksamhetsplan 202L

6 Kom igång med Teams

2

3

4-5

6"8

o

,,,,,10

11

12

13

14

1

2

B

4

1

1

I
1

1

I
1

1

,'...'..,..16

,.,,.,,....18

10

,.,,.....,. ?0

11

1

17 Förslag på stadgar för Kroppefjälls 1F.....,. se bilaga
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Kroppefjälls lF
Dagor dning

1 . Mötets öppnande,..,,...,....

2. Fastställande av röstlångd

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två (2) personer att justera protokollet samt rösträknare

6. Godkännande avdagordningen,,,,,.,,,.,,,,,,,,,

7 , Årsmötets behöriga utlysande

8. Verksamhetsberåttelse och ekonomisk berättelse ,,.,,,.",,.,',se stdo4'ls

9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18,

18.

19.

Revisionsberättelse

Frågan om ansvarsfrlhet

Faststållande av medlemsavgifter för 2022 ,,,.,.,,,,

Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag
- Styrelsens förslag att uppdatera fÖreningens stadgar

Val av ordförande för 2027,..,,.,,,,,,,

Val av två ledamöter för 2Q2t-2022

Val av två (2) suppleanter för 2021.,.,

Val av två (2) revisorer för 202t,,,,,.,,

Val av valberedning för en tld av ett år,..,,,,,,,,,,.,,

Fastställande av verksamhetsplan för 2021 ,,,,,.,,

Val av representanter till förbunds- och övriga möten

Mötets avslutande.,.,

..... . ' ',.. ' se sldd 3

,.......,,se btlaga

so sldo 20

2
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Kroppefjälls lF
Revisionsbenättelse 2O20

Undertecknad som utsetts att granska förenlngens räkenskaper samt styrelsens förvaltnlng under
räkenskapsåret 2020,får härmed avge följande berättelse:

För fullgörande av mltt uppdrag har Jag tagit del av räkenskaper och andra handllngar som lämnar

upplysning om föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning,

Räkenskaperna har granskats, Min granskning har lnte givit anlednlng till anmärkning,

Jag tillstyrker

att resultat- och balansråknlngarna per 31 december 2020 fastställs,
att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Dals Rostock, 2AZt-07-23

Bo Törnros

g
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Kroppefjälls lF
Balansräkning 2O2O

Prellmlnär balansräkning
Kroppc4tllt lf
862500-4851

Rök6nikåpigri 2020.01.01 . 2020.12'31

Avser perlodenl 2020.01-01 . 2020'L2'3t

rtltcAt{oAR

Atrlllgnlntrtltlglngtr
tmmrt.d.ll! rnllegnlngdlllglngtr

ilrt.rl.ll! rtlåggnlnattlllglnetr

llnrarbltr !nllglnlngrtlllelnglr

tsrnmt !nllrgnlngttlllelngtr

omdttnlntrtlllganOrt
v!?llltga. nm

l(orttrlrttg! lordrlntrt
Övrlgå fordrlng.r

1630 Avrtkr tkrtlsr oqh rv9lnrr

Förutbrtlldr kottnrd.t och upplupn! lntöktor

1790 Övr lntcrlmrfördtlnCrr

övrlgr omrlttnhi.tllltangrr
K$$ och btnk

1910 (!!st
1930 gwl3hkonto

1931 swl€hkonto 2

1940 Itnkkonto
1980 grnkkonto 2

tunmr omrf, ttnlnertllllå!gl?

ruMua rtrlcailqan

ECST KAPITAL OCH gI(ULOIR

l9.t krpltrl

lund.t alrt klPltll
!0rt käpllrl I ldccll. tbrinlnglr öch stlftclslr

2069 Årstr Hultåt

lrltt .grt f.pltrl
grhnr€råd vlrst rllrr lörlurt

tummr .grl llFlt!l

obark*trda ?al!?var
lummr obarkrttrd. trlarv.?

vtd

alut

Vl.l
p.rlod.na

lö/rtn
porlodrnr

törlndrln!

o,oo

5 551,00

o,oo

11 431,00
2 022,04

0,00
35 606,09

100 000,00

0,00 0r00

3 431,00 I 982,00

65 9:1,00 65 921,00

.0 970,00 2 453,00
t3 969,50 15 891,50

500,00 500,00
9 390,8! 44 996,92

"!0 000,00 70 00q99
149 059,09 -15 217,67 133 841,42

t$4 610,09 $4 13,4,33 e08 744,42

rt4 610,0t

108 265,96

156 460,98

ra lra,tt 201 ta4.a2

108 165,96

.156 460,08

0,00

0,00

-49 195,0? 0,00 .48 195,0'

0,00 0,00 0,00

4
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Kroppefjälls lF
Balansräkning 202O

Preliminär balansrä knlng
Xroppctjålli lF
862500.4851

vld
p.rlodanr

bärJrn l8rllrddng

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

vtd
p.rlodrn.

,lut
AvrlttIlnt!r

lån!trlltlgr rkuldrr
tsmmr llnetrlrilg. rkuld.r

l(orafrlrtltr ,luldrr
Övr,9r skuldsr

2660 Rlkllmskrtl
2710 P€Eonllsnr l(tllrkrtt
2730 Lrlrtådgrdr socl!l! öv0lltlr
2731 Avråkn rocl6h rv9lft$

2 992,04
-2 972$0

.79 684,00
68 668,00

-2 9t2,00
.36 101,00
!4 t0?,00

-68 668,00

0,00
.38 973,00
-47 477,00

0,00

Upplupnå kostnad!r och lörutbctaldr htåktcr
2t9o Övr lntGrlmsikuldrr

lummr kolii{rtler rkqldc

SUMHA l6l? X^FrrAL OCtl 3KUIDln

.7 896,00 -?3 554,00 -81 450,00

0,00 .27 682,50 .27 682,50

-7 696,00 .101 235,50 -r09 1t2,50

.16 09tr02 .101 rta'10 .tJ7 l27tl2

98 ltt,07 4l t7

5
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Kroppefjälls lF
Resultaträkning 202O

Preliminär resu ltaträkn ing
Kropprt ålli tF
862s00-4t51

Råk.nsk.prån 2020-At-01 - 2020-12-31

Avser perlodenr 2020-01-01 - 2020-L2.31

Aktlvcrrt rrb!t. för eg€n råknln9
3811 0riftsbldrug M!llcruds Kommun

3914 Övrlgå bldrrg
3840 LOK-stöd

3850 Lönåbldrug rnsttlldr
3891 Medlemslvglttsr F.mllJ

3692 Mrdlcm!lvglff8r Vuxen

3893 M!dl6mravgl,tcr Un0dom

3894 M!dlemtrvglfter sspportcr
3895 Medl.mravglftcr supponer Plu!

övrl!å rör€ls!lntåktcr
3902 Anmålån $rslost
391 I Uthyrnlne äv klubblokrlen
3997 SJuklönGcru8ttoln0

Rör.lrana kortnådtr
Rtvoror och förnådrnhltcr

4017 Lågcriostnrdci
4028 STIM-rvgrltor
4052 Annontkottnrdar
4056 Flrn/hrllhyror

4061 Oomrrkostnåder
4062 Pri3er, modrlJer
4063 LlconBrvllft.r
4064 överglno3kostnrdsr
4067 Anmllnhgrrvglft!r
4066 Tlllstgnd/lörbund!ovglftlr

P.rlodan Ackumulalrt

Förubant |ttlkt.t
Netloom3åtlnln9

3013 Strrt/ånm6lnlng$v9lftcr
3017 Lögcråvglft
3051 Entrdlvglnfr
3099 Övrlg! lnlåklcr
3ltt Fotbollsskolrn
3115 Judodf!grl
3219 gponrdno

3310 Lott€rler
33?0 Elngolotto för6nlngsb.hIllnlng
3360 Gråsroten
3411 Sportptr.n
!412 Nowbody

3413 Klksrillc€
3414 Splcy Dreåm
341S Knytk8hr / dänecr

!510 Klosk- och serueingrlntåkter
3545 Försågnlng åv ldrottrklld!r/ldrot$m!teil!l
3546 Judo 9rådUlng mm
3700 ÖrrsuUåmnlng

500,00 s00,00
3 350,00 3 350,00
1 940,00 I 940,00
I 005,08 r 005,98

14 395,00 t4 195,00
15 600,00 t5 600,00
97 400,00 97 400,00

750,00 750,00
100 189,00 100 989,00

2 626,00 2 626,00
I 600,00 I 600,00

132 250,00 132 250,00
51 650,00 51 650,00
r 600,00 1 600,00

25 t00,00 25 300,00
t0 903,78 r0 903,78
23 114,00 23 114,00

900,00 900,ö0
1A0 410

493 878,16 493 878,16

145 104,00
7t 050,00

r07 530,70
466 404,00
27 400,04
7 400,00

t9 100,00
1 7oo,o0
2 990,00

145 104,00

71 050,00
107 530,70
466 404,00

2? 400,00
7 400,00

19 100,00
tr 700,00
2 990,00

848 618,70

-400,00

762,00
2 561,00

848 078,70

-t00,00
762,00

2 561,00
2 923,00 2 923,00

I N4S 47t,86 t t/tt 47e,36

.2 347,02
-1 236,00

.831,00
.2d 045,00
-10 514,97
.3t 913,00

-3 835,00
-6 100,00
.4 200,00

-r1 150,00

'6 400,00

.2 t17,O2
-1 2t6,00

.831,00
.24 04S,00
-10 514,97
-31 9t3,00
-3 8!5,00
-6 100,00
.4 200,00

-11 150,00
.6,100,00

6
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Kr"oppefjälls lF
Fesultaträkning 202O

Preliminär resultaträknlng
Kropp.!ölll IF
862500.4851

,1069 ltlvt€l (mot, nk.)
407t Capct
4099 Övrlgr k&tnrdo.
42r0 Sponrorkoitnrdcr
4310 Loltlrlkg3tnodcr
4320 Slneolptto
4410 Arrungom!ng
4412 Nrwbody
4413 Krkrgrvlcc
4420 Nordtls!lllrnrsn
4425 Knytkrl# / d;nscr
45t0 Inköp åv kloskvrror
4511 lnköp klubbstug,n (r$d, kök)
4512 lnköp Srunnsvrllcn
4540 lnköp !v ldrott,klödåYmrt.rl.l
4543 InköF rv ekådemot€rl8l
4650 Svrnrk!he

H!ndabv!ror
41 ll Fotbollmkolrn
4115 JIdodr!9.t
4117 lnkop mrt
4128 Tllletånd/f6rbundcovglft cr

övrlr! lxlcrnr kgölnrdlr
4695 ÅrFmötc*kostnrder
5010 Lokrlhyö
50t5 Lokrlhyrå Judo

5180 Öv€r3krldon budgrl
5420 Protrrmvlror
5450 Hcmrlda
5480 Arbctiklåder och skyddrmsterlel
5409 0vrlF! lörbruknlngrlnvontrrl0r och fdrbruknlng!måterlsl
5090 ovrlg! r*lkortnrdrr
5990 Övrlga rsklrm- oah PR.kostnrd.r
6070 Raprorcrtrllgn och lppvåklnlngu
6lt0 Konforamrtcrlcl
6211 Tclcfon
6216 lntch.t
6251 Porto

6310 Förtlkrlngar
6370 Irnkkortnrdcr
6990 Övrigr extornå kostn!der

Psruonålkoslnåd!r
7010 Lön V8klmårtårr
7082 Samart€rlön
721 I L0nor tlll uönrt€mön
7285 S€mcrtcrlön l(ånrll€t
7510 Arbct!Elv[16vOlftrr
7570 FrGmlGr för.rbctsmstknåd*lönåkrlngrr (Coll€ctum)
7610 Ulblldn{ng

nör.lr.rcrultrt

nrrulilt frln tlnlnrlalh portlr
nåntakogtn!d$ och llkn0nde raåultrtport!r

Parlodar
.11 603,03

-1 600,00
.r4 r61,20
-4 480,00

-85,40
-62 614,00
,r 270,72

-92 406,00
.28 107,00
.37 000,00
.22 å23,83
-7 501,45
.7 876,57

'40 686,86
-83 S07/00
.l 514,80
.3 100,00

A!l(0mul!?rt
-11 693,01

"1 600,00
-14 16r,20
.4 409,00

-85,40
.62 614,00
.! 270,72

.92 406,00

.28 107,00

.37 000,00
-22 823,53
-7 50L,45
-7 878,5'?

-40 686,86
-8t 907,00

.1 514,80
', l0or00

-533 4r0,85 -53! 410,85

"30 87614
.6 248,00
-2 !93,02
.5 264,00

-30 876,44
-6 148,00
,2 393162
.5 26{.00

.44 782,26 .41 782t26

.401,00
.:4 106,00
-6! 770,00
-27 682,90
.4 ?Lltoo

-645,00
.2 235,20

-8t0,00
.11 204,00
.6 144,00
-3 742t00

-l! 006,82
-1 22?,00
,6 r32,O0

'å36,50
.2 954,00

'2 888,48
-t8 373,42

.40r,00
-14 106100

'63 770,00
.27 682,S0

.4 ?t4,00
-645,00

.7 235&A

"898,00
,r1:04,00

.6 144,00
-3 742i00

.13 006,82
-1 222,00

'6 731,00
-036,50

-t 694,00

'2 888,48

"15 t7t,42
.L78 254!92 -178 234,92

.1Er 626,00
.157,00

.306 180,00

'7 4t{,00
-120 75e,00
-1S 2:8,00

.r 050,00 .1 050.00
-635 107,00 .6t5 407,00

.4t l?t,tt .116 l7lrl7

'181 C26,00
,r57,00

'306 180,00
.7 414,00

.120 751,00
.18 128,00
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Kroppefjälls lF
Resultaträkning 202O

Prelimi nä r resultaträknlng
Xropprtålls lF
062600.4t91

6423 Rlnl0r och k0*0r!dsr rk;ttrkonto

iarultrt .ttat ,lnrntlalh tott r

nsrulot tör. rkttt

!tnl(nA? R!rurra7

F.?lod.n
-727 t0g

Arkurnulålrt
"727,A0

.47 102,L, 4' tqltL7

.41 ta2,.17 -47 to2,t7

.11 tor,t .17 l02tl7

B
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Kroppefjälls lF
Arsberåttelse 2020

Sbynelsen
Året 2020 lockade ca 375 medlemmar till föreningen, vilket är en ökning från 2019, allt från ungdoms'

till supportermedlemmar, Under säsongen har två seniorlag och sju ungdomslag varit i seriespel samt

Skoj med boll 3-5-åringar,

Seriespelet blev under detta år begrånsat för våra lag, men de flesta kämpade på och tränade.

Styrelsen har under året jobbat fram ett infoblad som beskriver för spelare, ledare, fÖråldrar vad som

kråvs och förvåntas, Även styrelsen har samma beskrivning i bladet, Ett årshjul och spelarutbildningsplan

llgger i pipeline,

Vi har under året fortsatt satsningen på judoverksamheten dår blev det också begränsat med att vara

ute och representerat KlF, Judon har tränat på nya alternativa sått utomhus,

Kroppefjälls lF har varit aktlva lnom flera områden under året som gått.

- Arrangerat den traditionella trettondagsdansen på Kåken'

- Genomförde fotbollsskolan under två dagar i delade coronaanpassade grupper

- Torsdagsfikat lades på is under året
- Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten
- Ungdomsledarna har kallats tlll regelbundna möten av sammankallande Maria Pettersson Lans

och kanslisten Mikael Andersson

Slyrelsens sa nrmansättning 2O20
Ordförande Daniel Lans

Ledamöter Glenn Nordling, Maria Pettersson Lans, Mathias Skoogh,

Micael Larsson och Ulrlka Mellander

Vana leclare 2O2O

lLrrlr'

Alla grupper: Glenn Nordling, Lars Johansson och Johanna Nordling

Fot boll

Senlor Herr
Flickor 13

Pojkar 12

Pojkar 1.0

Flickor 9
PoJkar 9

Flickor/PoJkar 8

FlickorlPojkar 7

Skojmed Boll

Jukka Hedemäki och Jan Jonsson

Magnus Sundholm och Håkan Andersson

Fredrlk Dahl, Moin Elani, Pernilla Karlsson och Dennis Karlsson

Javier Camacho och Christian Karlsson

Tindra Grimstad
Marcus Andersson och Camilla Andersson

Mattias Axelsson, Rlckard Karlsson och Albert Veseli

Helena Janveden och Patric Pettersson

Mathias Skoogh och lonatan Larsson

g

Morid Pettersson
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Kroppefjälls lF
Arsberä[telser 2020

Folboll - Senior Herr
Ledare: Jukka Hedemåki och Jan Jonsson

Vi startade upp i början av januari med träning två tråningar i veckan, I slutet av januari hade vi en

träningsmatch mot Trollhättans FF, där det blev förlust. Denna match var mera för att se vllka spelare

vi har och hur de fungerade på planen. Nu fortsätter träningarna mot DM-matcher i mars. Vi mötte
Brålanda lF i första DM-matchen, Det blev förlust, men gjorde en kåmpamatch. Andra DM-matchen var

mot Frändefors lF, där vi hade svårt att få ihop lag men vi fick det tjll slut.

Rasmus Söderqvist gjorde debut som målvakt denna match. Det blev förlust, som vi inte kan lastå

honom för, Tredje matchen, mot Eds FF, fick vi inte ihop lag, men då kom coronan så matchen blev
uppskjuten.

På grund av coronån fick vigöra ett uppehållfrån slutet äv mars till början av maj. Vi flck besked om att
serien kommer att spelas som enkelserie i år, men vi visste inte när den skulle börja och när vi skulle få

börja spela träningsmatcher.

I början av maj startade vi upp tråningen igen med två träningar iveckan. Så kom beslutet att viflck
börja med träningsmatcher i Juli och att serien kommer att starta början av augusti, Vi bokade in tre
träningsmatcher och började borta mot Ärtemark/Billingsfors med seger, Det såg bra och Mathlas

Skoogh gjorde 4 av 5 rnå1, Sedan var det Ellenö lK borta. Tuffare motstånd och det blev förlust. Sedan

möte vi Dals Långeds lK hemma och vann stort, Måthias Skoogh gjorde 5 av 6 må1,

Så kom seriestarten borta mot HöBsäters GF, som hade ett bra lag, Det blev förlust och detsamrna blev

det mot Bengtsfors lF hemma, dår vi tyvårr fick Mathias skadad. Det var hans knä sonr blev skadad och

han blev borta resten av säsongen, En stor förlust, Vi fick även Ahmed (Guemmi) skadad slutet av serien,

En otäck skada där armbågen gick ur led, Det blev totalt två vinster och vi slutade nåstsist i serien.

Det var väldigt varierade med folk på träningarna och vissa matcher hade vi väldigt svårt att få ihop ett
lag, men vi har haft en rolig såsong och haft två trivselkvällar som var uppskattade. Vi har fått ihop ett
bra kamratskap som vi kan bygga vidare på. Det blev en våldigt konstig såsong på grund av pandemin,

Jukka Hedemäki och Jan Jonsson
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Kroppefjalls lF
ArsberaU[elser 2OpD

Fotboll - Flicl<or 13
Ledare; Magnus Sundholm och Håkan Andersson

Året som gått har varit speciellt på många sått och kommer att bli ihågkommit som kanske det
konstigaste man kan vara med om som fotbollslag.

Året skulle inledas med att futsalsåsongen fortlöper men pga en mlssuppfattnlng kring reglernå av ett
deltagande lag så avbröts poängutdelningen och vi fick endast spela träningsmatcher som inte ens dom
blev av för att lag drog sig ur. Detta var något snm vi alla tyckte var tråkigt då vi vet att vi hade en god
chans att l<amma hem en serievinst.

Det märkliga fortsatte når vi på Tössecupen lyckades ta oss till semifinal mot Viken dår matchen slutade
oavgjort och skulle avgöras på straffar, Domarna bestämde reglerna som vigivetvis följde, Etter många
straffar så tog vi hem vinsten och blev utropade som segrare och skulle få spela final. Detta var inte så
uppskattat av motståndarlaget som kråvde att straffarna skulle skjutas om vilket domarsa gick med på
och där tog tyvärr resan slut.

Tidiet på året så valde Henrik Flodin att kliva av ledarrollen men ersåttaren fanns inte långt borta då
Håkan Andersson som har sin dotter i laget var sugen på att vara med på ett hörn, sedan var han fast,

När det var dags att anmåla till seriespel så fanns det bara ett val och det var att kliva upp en nivå och
möta äldre tjejer i en t3-74-ärs serie, Vårt lag skulle bestå av hålften 12-åringar och hälften 13-åringar
såmt en 14-åring så vivisste att vi skulle bli underdogs rnen samtidigt visste viatt viår ett bra iag, Vi
bestärnde oss för att fortsåtta som vialltid gjort, spela för att ha roligt, göra vårt bästa och skapa oss
rutin, Tillsammans bestämde vi oss för att sikta på en 3:e plats. Första matchen var tyngst då vi på
hemmaplan (i hällregn) mötte Viken -06 som visade vart skåpet skulle stå genom att vinna merJ 0-10,
5en gick det bara bättre och bättre. Den ena vinsten efter den andra gjorde att vi till slut hamnade på
3:e-plats i serien vilket vi är otroligt stolta över, Tjejerna har varit fantastiskt duktigal

ovriga saker som är värda att nämna är att vi haft två tillfällen nred lagaktiviteter, Först var vi I Nås vld
Håkans stuga där vi spelade volleyboll, badade och grillade tillsammans, Andra tillfället var vi hos
Ma6nus där vi hade flera olika teambuilding-tåvlingar, snack och lite mat före vi skulle möta Segeltorps
lF ien träningsnratch, Matchen vann vi och behåller därmed meriten att vi aldrig förlerrat mot något
Stockholmslag,

Vihade ävetr en trevlig kvälliklubbstugan dårvianalyserade en inspelad match och kåkade pizza,

Flera av tiejerna har åven fått vara med på distriktsamllngar vilket varit uppskattat och vl ledare blev
inbjudno av seniorlaget till en trevlig kvåll med brännboll och korvgrillning,

Under året sålde vi kakor, Newbody och bingolottokalendrar.

För att avrunda denna märkliga säsong med allt vi varit med om samt corona som legat som ett mörkt
moln över oss så har vi haft ett riktigt bra år. Vi har fått spela, haft aktiviteter och gjort grymma
prestationer.

Nu ser vi fram emot 2021 och hoppas på ett änrru bättre år med seriespel, cr.tper, vinster och inte minst
att få behålla den fantastiska glädjen och utveckling som tjejerna står för. Tack för att vl får vara med på
resan I

Magnus Sundholm, tranare
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Kroppefjälls lF
Arsber"ättelser 2020

Fotboll - Pojkar 12
Ledare: Fredrik Dahl, Moin Elani, Pernilla Karlsson och Dennis Karlsson

Kroppefjålls p12 lag spelade seriespel (7-manna) i P12 Dalsland under året, I serien ingick många lag och

vi måttå lag från irändefors, Bråianda, Mellerud, Bäckefors, Bengtsfors, Åmå1, Högsäter, Tösse och

Viken, Lagei bestod under året av 20 killar födda 07, 08 och de tränades av Moin Elani, Dennis Karlsson,

Pernilla Karlsson och Fredrik Dahl'

Det var en annorlunda såsong för oss alllhopa på grund av på grund av Covid-19' Seriespelet börJade lite

senare och fotbollscuper ställdes in. Det innebar också att vl inte kunde spela några träningsmatcher

mot andra lag, som vi hade planerat för, men vi såg säsongens kommande matcher som bra

träningsmatcher, lnför denna säsong fick laget ett nytt matchställ vilket uppskattades av spelare och

ledare,

I början av sommaren hade P12 en sommaravslutning på Brunnsvallen med lite femkamp och pizza,

Undår året har laget för föreningen sålt Kakor och New Body, I december sålde laget också Bingolotter

inför uppesittarkvällen den 23h2 och Bingolottos Julkalender.

lnför säsonge n Z}2ttar laget steget från P12 till P13 och börjar spela 9-manna. Laget kommer fortsätta

träna två gång.1, i veckan och förmodligen spela en match i veckan när seriespelet kommer igång'

Spelare i p12, trånare och föråldrar tackar Kroppefjälls lF för hjälpen under året och tar nya tag för

säson6en 2021,

Fredrik Dahl, Moin Elani, Pernilla Karlsson och Dennis Korlsson
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Kroppefjälls lF
Arsberätlelser 2A2.O

Fotboll - Pojkar 1O

Ledare; Javier Camacho och Christian Karlsson

Vi inledde året med Tösse Cup dår vi fick känna på flera nya och duktlga lag. Ivå veckor senare varvi på

plats i Fårgelanda för Färgelanda Cup även den cupen bjöd på bra motstånd,

Vl hade under hösten 2019 samt vinter/vår 2020 endast fokuserat på inomhustråning vilket resulterade
iett bra och samspelt lag under Futsalspelet. Som vanligt i Futsalstållde viupp med 2lagför att alla

skulle få mycket speltid, Den714 hade vi Påsk turnering på lilla konstgräset vid Dahlstiernska Gymnasiet
med tillhörande saft och korvavslutning,

22/4 startade utomhusträningen på Brunnsvallen inför kommande säsongs matcher, P10's första
träningsmatchen gick av stapeln i Brålanda mot deras jåmnåriga killar, sedan rullade de "riktiga
matcherna" igång den 3U5 mot Laxarby hemma på Brunnsvallen. Totalt blev det 10 matcher där laget
skall ha en stor eloge för deras insats, trots tuffa matcher och hårt motstånd gick Kroppefjålls PtO

majoriteten av gångerna därifrån med ett leende på låpparna,

Som en avslutning för utomhussåsongen arrangerade vi med hjälp av BMK Stinget en alternativ
bollsport som kan kombineras rned fotbollen, Vispelade bordtennis där KroppefJälls legenden ÖrJan

Karlsson visade killarna bordtennisens grunder. Senare fick de sin efterlångtade pizza.

Summan av säsongen har åndå varit positiv trots pågående pandemi, Pandemin påverkade oss mest
genom färre matcher vid varje speltillfälle, Laget i sin helhet har varit frlska och krya och vi har kunnat
spela alla de matcher som var inplanerade,

Javier Camacho och Christian Karlssan
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Kroppefiälls lF
Ärsberättelser 202O

Fotboll - Flickor 10
Ledare: Tindra Grimstad

Träningen för F"10 har som de flesta verksamheter påverkats av pandemin. Oetta har inneburit att det

inte har spelats lika många matcher och hållits llka många träningar som tidlgare, Vi har heller inte

kunnat delta I några cuper, eller ha några lagaktiviteter. Den lagaktivitet som var planerad under

höstlovet v, 44 fick ställas in, Under 2020 har cirka 30 tråningar genomförts, med ibland långa uppehåll

emellan, Vi har haft två sammandrag, ett i Bengtsfors och ett i Fråndefors, Antal tränande som tränat

mer eller mindre regelbundet har under året varlt nio tjejer i åldern 8- tL år'

Undertecknad gick utbildning C diplom i mal 2020

Några utmanlngar lnför framtlden

X, skapa störreföräldraengagemang
X. fler tränare så att ansvarsfördelningen underlättas

X, att få till träningstider som inte krockar med judoträningar, eftersom flera år aktiva i båda

X, rekryterlng av fler tjejer som vill träna

X, få ordning på hur vi kan gÖra med matchkläder, når P-10 har match samtldigt

X, att skapa gemenskap, så att alla kan känna sig välkomna och gå hem glada efter träningen

Tindra Grimstad

14
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Knoppefjälls lF
Arsberåttelser 2020

Fotboll - Polkar g

Ledare: Marcus Andersson och Camilla Andersson.

Under januari så fortlöpte tråningarna veckovis igymnasiksalen på Karolinerskolan. Vi hade under denna
period även med oss flickor födda 2011 och vl var ca 12-15 ungar, Under våren så såg vi ökat intresse
på flicksidan och det skapades ett flicklag. Så sedan mars-april har vi tränat med endast killar födda
2011., Vi har till antalet varit ca 8-10 ungdomar, så det har funkat relativt bra, men vi önskar såklart att
bli fler,

Coronan har såklart påverkat oss negåtivt som den gjort för oss alla i alla sammanhang, Men vi lyckades
ändå spela ett par sammandrag, Ett på Fråndevallen i Fråndefors och ett hemma på Brunnsvallen, Lagen
som vi mötte var Frändefors lF och Melleruds lF, Höjdpunkten på dessa sammandrag var når vi tvålade
dit MIF på hemmaplan, Det minns barnen än idag,

Efter sommaren drog vi lgång tråningen lgen som vanligt. På senhöst och vinter så hade vi några
träningar inomhus, men stora delar av denna period har vi tvingats ställa in på grund av pandemin,
Vi har dessvårre inte kunnat ha våran gemensamma träff med laget ännu med respekt för smittan,

Morcus Andersson och Camilla Andersson

1E
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Kroppefjalls lF
Arsberättelser 202O

Fotboll - Flickor/Pojkar I
Ledare : Mattias Axelsson, Rickard Karlsson och Albert Veseli

2020 är iredJe året för detta lag och tränarna Rickard, Albert och Mattias. Vi har under året fått in några nya spelare

oeh någon har slutat, men vi legat på ett snitt om ea 12-14 per tränlng,

Vi startade året med inomhustränlngar i ldrottshuset, Mellerud, Men den 25lSfickvi ställa in träningen då det började

komma lite mera lnformation ang. åvid-1 9. Den 2U4 borjade vi träna utomhus, Först på konstgräset för att sedan gå

på gråset virj Brunnsvallen den 5 maj, !nför sommarsåsongen trånade vi på 5 mot 5 då detta var den spelform som vi nu

ifult* UOrj. spela. Hår blev det ju lite ornställning för spelarna, nu skulle vi Ju ha målvakt och lite mera positionsspel,

Efter sommaren vår det ju frågan vad som skulle hånda rned tränln6arna inomhus, Vi körde igång den 13 okt, men detta

visade sig bli både första lräningen inomhus och sista träningen för året.

Första sammandraget för året vår Futsal i Ed den 19/1, Vi hade anmält 2st lag och var dessvårre bara 10st spelare denna

dag, Så mycket vila blev det tyvårr inte och så en ganska stor plan också gjorde att spelarna var rejält trötta efter match,

Men alla tyckte det var en mycket rolig och lyckat sammandrag

Den B/2 var det dags för Fårgelanda Cup lndoors. Hår hade vi 2st lag anmälda och då denna turnering gick i 2st olika

hallar blev det en del att hålla ordning på för att inte missa någon matchstart, Det var en rolig turnering och vi mÖtte lite

nya lag sont vi inte spelat mot tidigare,

När det nu var dags för sommarsäsongen att dra lgång var ju frågan hur det skulle.bli med avseende på Covid' Oet var

några lag som valde att inte spela clenna såsong men några matcher blev det åndå, Då vi även till denna säsong hade

ånmält 2st lag blev det en del tuffa matclrer för spelarna efter som man vid mlnslå symtom inte fick närvara Så vld

flertalelnatcher var vi precis fullt lag.

Första $ämmandraget spelades hemrna på Brunnsvallen rlen 31 maj, Det var Åsebro och Frändefors som gästade oss

denna soliga dag. Altt töpte på fint förutom försåljningen I kiosken, denna låg en bit bort då vi fick speta på b'plan (Covld

kan ha bidiagit), Ja lust det, s6rkhålen höll vi näsia pSatt glömrna, Dessa var så sto.a så våra små bollar (3) nåstan

försvann. Men cfter en stunds skottande med lite jord från skogen så var matcherna lgång,

Andra sanrmandraget spclådes på Rudevi lP dcn 14 1unl. Åsebro tog emot oss och hade da8en till ära bokat ln

kanonväder, Det blev några riktlgt bra matcher och riktigt kul att se tråningen ge lite effekt, Passningsspelet börjar

komma igång riktigt fint, Strax innin sommaruppehållet fick vi tlll några träningsmatcher med Brålanda. Det blev en kvåll

tisrjagen deÅ 23 jini och vi han och spela ett flertal nratcher, Vådret gjrrrde inte det hcla sämre, då det var riktiS

högsåmmarvärme, Barnen hade en riktiB, toppenkviill. Tror dvsn ått Brålanda tyckte detta var lyckat, då dom inte valt

att anmåla sig till sammandragen pga, Covid'

Då var det dags för ett litet sommöruppehåll och en sommaråvslutningvid Fotbollsplanen iVita Sannår, troelde nija. Det

blev ett riktigt skitvåder r:ienna dag så vi fick snabbt ställa om och harnnade istället i Rådahallen. Det blev lite lekar av

olika slag och lite fika, allt vår givetvis covid ånpassat'

Nu var sommaruppehållet över och det var dags för det tredje sammanclraget, detta gick på Frendevi lP, Frändefors den

5 sep. Mycket bra spel och alla var nöjda med dagen, cletta trotts att Frånclefors hade bokat en del regn denna dag,5å

var ået Oe dags för det fjärde och sista sammandraget för såsongen och detta spelade på Rudevi lP den 1 2 sep, Denna

gång var det Jock lite manfall men alla var andå nöjda och glada,

Ja, som rrl alla såkert kommer ihåg var det ju i mitten på hösten som Covid slog tlll ordentliSt lgen med en rad restriktloner

till fö11d, Detta medförde ju att inget blev som det var tånkt tyvårr. Vi som har barn från fem olika skolor valde att ställa

in våia träningar och invånta vart detta skulle ta vågen, Det hlev inga mer tråningar detta år och dessvårre ingen

avslutning heller.

Vi får ta nya tag och hoppas att under 2021 kunna få komma tillbaka lite rnera tlll det sclm vl upplever normålt

Mottios Äxelsson, Rickard Karlsson och Albert Veseli
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Kroppefjälls lF
Änsberättelser 2O2O

Fotboll - Flickor/Pojkar 7
Ledarer Helena Janveden och Patric Pettersson

Vi har haft en tråning i veckan med lite sommaruppehåll. Vi har trånat både lnomhus I Rostocks

gymnastlksaloch på gråset på Brunnsvallen. Från börJan så var det runl72 spelare men vl har nu en

irupp på ca 16 spelare som har en bra tråningsnärvaro vllket har varit riktigt roligt,

Vt anmälde ett lag till P8 serlen 5 mot 5 och spelade totalt fyra sammandrag. Två på våren och två på

hösten. Detta var våldigt uppskattat av barnen och de Sjorde en bra lnsats och hade riktiSt roligt,

ljuni så hade vi en sommaråvslutning tillsammans med föråldrarna där barnen spelade fotbollsbrännboll

mot föräldrarna, En jåmn match som tlll slut slutade till barnens favör. Därefter bjöds det på korv och

fika.

Tanken var att vi skulle starta upp inomhusträningar i Rådahallen I oktober men på grund av Covid 19

så blev det inte så,

Helena Janveden och Pqvlc Pettersson

17
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Knoppefjälls lF
Arsber'åttelsen 2020

Fotboll - Skoj med Boll
Ledare: Mathias Skoogh och lonatan Larsson

Skoj med boll vånder sig till åldrarna 3-6 år och har haft ca 35 barn som hartestat på fotboll, Vl
startade upp tråningen lnomhus ijanuarl och tränade inomhus fram till början av mal då vl tränade
utomhus på Erunnsvallen, Vi deltog inte i något sammandrag eller några cuper utan bjöd istållet in
Åsebro lF för en match på hösten, I samband med matchen OjOAr A.t pa korv med bröd och glass till
alla barnen, Mycket uppskattat av både våra deltagare och Åsebros. Ärets ungdomsavslutninl blev
inställt och vår tånkta lagavslutning blev lnstållt pga restriktioner gällande spridningen av covid-tg,

Några tråningar där ingen av tränarna, Jonatan eller Mathias, kunde delta fick vl hJålp av bland annat
seniortränaren Jukka och spelare från seniorgruppen, Detta var ett avbrott som var våldigt populärt
hos barnen.

Mathios Skoogh och Jonatan Larsson
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Kroppefjälls lF
Ar'sberättelsen 2A?A

Jr-rcjo

Ledare: Glenn NordlinS, Lars Johansson och Johanna Nordling

2020 var femte året som vi har haft judosektionen igång. Verksamhetett har påverkats av pandemin, men

genom att ställa om till utomhustränlng unrier april, mal och juni, så lyckades vi ändå genomfÖra tråningar

igm lockade både gamla och nya utövare. Vi visade också med en enkel men effektiv marknadsföring,

(affischering i matbutikerna och reportage i Melleruds nyheter) att vår verksamhet var igång, Vi startade året

den 3 januari med att ärrangera ett mellandagslåger på Kroppefjäll, Efter det fortsatte vi med liknande

tröningsupplågg som under 2019, vilket innebar att vi hade träningar två - fyra kvällar i veckan, Den 28 januari

startade vi en nybörjargrupp och denna grupp härrgde sedan i hela året Vi startade också en vuxengrupp

och det är glådjande att fler vuxna, framförallt föriildrar till barnen, har vågat prova på judo, Vi har haft

samma tränare Lasse och Glenn, Under året har vi också utbildat två hjålptränare.

Med anledning av pandemin så ställcles de flesta tävlingar uncler 2020 in, vilket såklart varit negativt, då vi är

en renodlad tävlinesklubb, 0e tåvlingar som vitrots allt deltog på innan nedstängning var Lilla Trollträffen i

Trollhåttan, Judodraget iMellerud och Bohuslän Dal Cup (är en serie mellan klubbarna ldistriktet), Den

sistnämnda cupen slutfördes aldrig och därför utsågs ingen vinnare. KIF judo hade dock införskaffat sig en

ointaglig ledning recjan eftertvå deltävlingar och hade ciärmed kunnat utropa sig som segrare av cupen för

treclje året i rad, Att som minsta och senast uppstartad klubb i distriktet lyckas med detta, grundar sig i en

enkel men målirrriktad idå om att uppmuntra alla utövare till att tåvla, Förutom vårt deltagande på tävlingar

så hade vi också funktionärer/föräldrar som hjälpte till vid både tävlingar och träningsläger,

Antal träningstlllfälien under 20201 123 jåmfÖrelse (2018: t.tO) {20t9: t26J

Utöver ordinarie träningsdagar så hölls ett "Komigång-läger" på Kroppefjäll undertvå dagar i augusti, dårvi

också bioa in delta6are frånandra judoklubbar, samt en träningsdag för bara tjejer i oktober. Antal aktiva

scrm tråinat under årer:43, fördelaipå 26 killar och 17 tjejer (jåmförelse 2O!9;48, fÖrdelat på g+ killar och

14 tjejer).

Antal tävlingan 5 förrjelat på; jänrförelse (2018r 12) (2019r 15)

1 st, Lilla Trollträffen, 2 st, Bolrusdal cup, t st. KropBefjällskampen, 1. st, Judodraget

Lars och Glenn har under 2020 varit verksamma även utanför KIF jucJo, under 2020 har Gienn deltagit på

riksfortbildning {uppdatering av klubbtränarlicens) samt fortbil.dning iJudo4balance (uppdatering av licens

iör instruktörer ifalltryggheie.rch fallkompetens), Glenn är också ordförande ivalberedningen för Bohus Dals

Judoförhurrd, Lars är ordförande i tävling$utskottet för Svenska Judoförbundet samt ledamot i Eohus Dals

ludoförbunrJ, Johanna Nordling som är en av hjälpträrrarna läser under 2021 till " lnternatlonal Personal

Trainer" vilket vi tror kommer att gynna båcle judo" oclr fotbollsverksamheten i KIF'

Några utmanirrgar inför framtiden. Då vi trots pandemin har en positiv utveckling vad gäller barn, ungdomar

oclr vuxna som vill tråna, så finns det några utmaningar frarnöver'

x. inröttander av etr enklare 8ym, till8ängiigt fÖr både KIF judo och fotboll

X. fler tränare, både att hitta de som tränat förut oeh att utbilda nya

x. större lokal och rner judomatta, grupperna växer så det blir svårt att få plats

X, att i större omfattning delta på samträning med andra klubbar i (speciellt Trollhättan)

X. dra in pengar till verkiamheten, då vi (når och om restriktionerna lättar) har fler som tävlar på

större tåvlingar, vilket innebär ökade kostnader

6lenn Nordltttg, Lars Jahansson ach Johsnna Nordling
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Kroppefjälls lF
Verksamhetsplan 2C,21

Styrelsens förslag till venksamhetsplan far 2A21

Allnränt

Styrelsen avser att arbeta på samma sätt som under 2020 med ambitlonen
att få ännu fler aktiva i föreningen, planen är att starta arbetet med Diplomerad Förening, att starta

upp kommande damlag samt hålla en bra och god verksamhet för barn, ungdomar och vuxna, en

spelarutblldningsplan skall fastställas (grunden är gjord och vl utgår från SvFF Spelarutbildningsplan)

Föreningens mål

. Att hålla barn, ungdomar och vuxna i rörelse med såväl fotboll som Judo
r Att fortsåtta hålla en stabil ekonomi
r Att delta i de aktiviteter som vi erbjuds delta i- i Dals Rostock

r Att se till ätt våra lag och utövare kan delta i cuper och tävlingar
r Målet år att om pandemin tillåter ha en föreningsdag

r Arrangera Lira Blågult (Landslagets Fotbollsskola)
r Arrangera ludoskolan och stå som värd för andra Judoarrangemang
. Starta upp damlag
r Starta upp arbetet med Diplomerad Förening ihop med SvFF, DFF, RF SISU

r Göra klart vår spelarutbildningsplan
o Ha en äktiv hemsida och sociala medler

o Erbjuda en god arbetsmiljö för våra anställda

20
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Kroppefjälls lF
Kom igång med Teams

Steg-för-steg kring hur du laddar ner och kommer lgång med Microsoft Teams

Ansluta via länk

Allt du behöver för att ansluta till ett Teams-möte är en länk

Väij Kllcka här för att delta I mötet i mötesinbjudan och gå till en sida där du kan vålja att antingen ansluta

på webben eller ladda ned skrivbordsprogrammet. Om du redan har Teams-programmet öppnas mötet dår

automatiskt.

Om du lnte har ett Teams-konto kan du ange ditt namn för att ansluta till mötet som gäst, Om du har ett

Teams-konto våljer du Logga ln för anslut med åtkomst till möteschatten och mycket mer,

Välj sedan Anslut nu och vänta på att någon slåpper in dig i mötet.

Ansluta via kalendern

L, Vålj Kalendcr till vånster i Teams fÖr att visa dina möten

2. Hltta det möte du vill ha och väljAnslut.

Eller om någon startar mötet får du ett meddelande som du kan använda för att ansluta.

Onr ni vill [esta Teams innan årsmöNet, ring oss

Mikael Andersson, 070-444 61 66

Maria Pettersson Lans, 073-384 71 08

21
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-o6-02

ARENDE 14 Dnr KS 202t1222

Svar på föfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall
om extra kommunalt bidrag under detta och nästa verksamhetsår

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende första etappen av
takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslaget för är 2021.

2. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny ansökan

för prövning avseende etapp två tillsammans med en specifikation över kostnader
(material och personal) samt finansiering.

Sammanfattning av ärendet

Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har den 13 april 2021 ställt en förfrågan till Melleruds
kommun om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till
finansieringshjälp för byte av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonaparte), Stiftelsen vänder
sig i detta projekt till kommunen för att förhöra sig om det finns möjlighet att kunna få ett extra
kommunalt bidrag för detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår, Stiftelsen
tänker att det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra Götalandsregionen om Stiftelsen
denna gång även har med Melleruds Kommun ifinansieringen. Länsstyrelsen iVästra Götaland
har även i sin korrespondens ställt frågan om samfinansiering från region och kommun.

Stiftelsen stöttas i dagsläget av kommunen iform av ett årligt bidrag på720 tkr, 100 tkr av
dessa används till amortering på avräkningsskulden. Under 2018-2019 hade museet
amorteringsfritt för att betala anslutningsavgiften för vatten och avlopp. Kommunstyrelsen
beviljade amofteringsfrihet i april förra året för lån under 2020, för att museet skulle få
utrymme för fastighetsunderhåll. Museet erlägger ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har
Stiftelsen Dalslands Museum och konsthall Wå lån från Melleruds kommun - dels ett
fastighetslån på 3,5 mnkr och dels en avräkningsskuld på 600 tkr,

Melleruds kommun skickade den 18 maj202I en begäran om komplettering av uppgifter om
renoveringen till Stiftelsen, där Stiftelsen ombads förse kommunen med finansieringsplan för
renoveringen och att önskemål till kommunen specificeras. Den 2L maj inkom efterfrågade
uppgifter från Stiftelsen till kommunen.

Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt investeringsbidrag) då detta
enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos kommunstyrelsen. Förslaget är att
Melleruds kommun beviljar 90 tkr ur förfogandeanslaget under 2021. Inför 2022 behöver
Stiftelsen Dalslands konsthall och museum inkomma med en ny ansökan tillsammans med en

specifikation över kostnader och finansiering, Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter
att ge lika stort bidrag för tr 2022. Det bör observeras att det saknas viss finansiering för
baksidan på av taket (etapp 2) enligt Stiftelsens komplettering.

Beslutsunderlag

. Förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall KS 202L1222
o Mellerud kommuns begäran om komplettering av uppgifter om renoveringen
. Kompletterande uppgifter från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8iuni 2O27.
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Kommunstyrelsen

Svar på förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och
Konsthall om extra kommunalt bidrag under detta och nästa
verksamhetsår

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende första
etappen av takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandeanslaget för är 202L.

2. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny
ansökan för prövning avseende etapp två tillsammans med en specifikation
över kostnader (material och personal) samt finansiering,

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har den 13 april 2021 ställt en förfrågan
till Melleruds kommun om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och

eventuella möjligheter till finansieringshjälp för byte av tak på caf6- och

kontorsbyggnad (Bonaparte). Stiftelsen vänder sig i detta projekt till kommunen för
att förhöra sig om det finns möjlighet att kunna få ett extra kommunalt bidrag för
detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår. Stiftelsen tänker att
det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra Götalandsregionen om Stiftelsen
denna gång även har med Melleruds Kommun i finansieringen. Länsstyrelsen i

Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt frågan om samfinansiering från
region och kommun,

Stiftelsen stöttas i dagsläget av kommunen iform av ett årligt bidrag pål20tkr,
100 tkr av dessa används till amortering på avräkningsskulden. Under 2018-2019
hade museet amorteringsfritt för att betala anslutningsavgiften för vatten och

avlopp, Kommunstyrelsen beviljade amorteringsfrihet i april förra året för lån under
2020, för att museet skulle få utrymme för fastighetsunderhåll. Museet erlägger
ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har Stiftelsen Dalslands Museum och

konsthall wå lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på 3,5 mnkr och

dels en avräkningsskuld på 600 tkr.

Melleruds kommun skickade den 18 maj202L en begäran om komplettering av
uppgifter om renoveringen till Stiftelsen, där Stiftelsen ombads förse kommunen
med finansieringsplan för renoveringen och att önskemål till kommunen

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488122
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specificeras. Den 21 maj inkom efterfrågade uppgifter från Stiftelsen till
kommunen.

Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt
investeringsbidrag) då detta enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos

kommunstyrelsen. Förslaget är att Melleruds kommun beviljar 90 tkr ur
förfogandeanslaget under 2021. Inför 2022 behöver Stiftelsen Dalslands konsthall
och museum inkomma med en ny ansökan tillsammans med en specifikation över
kostnader och finansiering. Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter att ge

lika stort bidrag för år 2022. Det bör observeras att det saknas viss finansiering för
baksidan på av taket (etapp 2) enligt Stiftelsens komplettering,

Beslutsunderlag

. Förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och KonsthallKS202Ll222

. Mellerud kommuns begäran om komplettering av uppgifter om
renoveringen

. Kompletterande uppgifter från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall

Beskrivning av ärendet
Bakqrund
Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har ställt en förfrågan till Melleruds
kommun den 13 april202L Stiftelsen vore tacksamma för att få Melleruds
Kommuns syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till
finansieringshjälp för byte av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonaparte).

Stiftelsen vänder sig i detta projekt först till Melleruds Kommun för att förhöra sig

om det finns möjlighet för Dalslands Museum och Konsthall att kunna få ett extra
kommunalt bidrag för detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår
Stiftelsen tänker att det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra
Götalandsregionen om Stiftelsen denna gång även har med Melleruds Kommun i

finansieringen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt
frågan om samfinansiering från region och kommun,

Projektet kommer på Stiftelsens önskemål att bedrivas i två etapper. Stiftelsen
kommer att börja med taket på framsidan som måste vara klart senast 15 oktober
2021, vilket är ett krav från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Bidraget som

länsstyrelsen beviljat för etapp ett är 125.000:- kronor. För etapp två, som

kommer att genomföras 2022, är ockå 125.000:- kronor beviljat. Den totala
kostnaden för etapp ett (taket på framsidan) kommer enligt Stiftelsens
uppskattning att bli cirka 350.000:- kronor. Kostnaden för etapp två uppskattas
också till 350.000:- kronor, Styrelsen för stiftelsen Dalslands museum och Konsthall
har formellt beslutat, efter länsstyrelsens beslut, att starta etapp ett trots att
projektet i dagsläget inte har full finansiering. Bakgrunden är att Stiftelsen inte
bara har läckage utan också att säkerheten för besökande inte kan säkerställas då

skifferplattor skulle kunna falla ned. Fästspikarna har genom årtiondena på vissa

ställen blivit sönderrostade, Detta kan naturligWis Stiftelsen av juridiska och

säkerhetsmässiga skäl inte acceptera.

Stiftelsens ekonomi är välskött. Stiftelsen har de senaste fem verksamhetsåren
haft lägre kostnader än intäkter, det vill säga stiftelsen har redovisat ett positivt
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resultat. Detta gäller även föregående verksamhetsår (2020) då den omfattande
takrenoveringen genomfördes,

Analys
Stiftelsen stöttas i dagsläget av Melleruds kommun i form av ett årligt bidrag på

720 tkr, 100 tkr av dessa används till amortering på avräkningsskulden. Under
2018-2019 hade museet amoteringsfritt för att betala anslutningsavgiften för
vatten och avlopp. Kommunstyrelsen beviljade amorteringsfrihet i aprilförra året
för lån under 2020, för att museet skulle få utrymme för fastighetsunderhåll.
Museet erlägger ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har Stiftelsen Dalslands

Museum och konsthall wå lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på

3,5 mnkr och dels en avräkningsskuld på 0OO tt<r.

Melleruds kommun har skickat en begäran om komplettering av uppgifter om

renoveringen den 18 maj202L. Melleruds kommun ber Stiftelsen förse kommunen
med finansieringsplan för renoveringen och att önskemål till kommunen
specificeras. Av finansieringsplanen bör total kostnad fördelat på arbetskostnad
respektive materialkostnad, plan för finansiering inkl. egna och andra
bidrag/finansiering samt önskemålet till kommunen framgå.

Stiftelsen har inkommit med en komplettering till kommunen den 21 maj 2021 där
följande redovisas:

o Den totala projektkostnaden för etapp 1 (framsidan) som skall genomföras
2021 uppgår till 350,000 :- kronor, Därav är 309.000 r- kronor
arbetskostnad och 41.000:- kronor materialkostnad,

. Stiftelsen har en giltig offert på 335.000 :- .

. Stiftelsen har lagt till ytterligare 15.000 :- extra för oförutsedda
arbeten.

Finansieringen av etapp 1 ser ut på följande sätt.

o Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland, beviljat, 125,000 :-
. Bidrag från Västra Götalandsregionen, ansökan på gång, 90.000 :-
. Bidrag från Melleruds Kommun, ansökan inlämnad, 90.000 :-
. Egen finansiering, medel är reseruerade, 45.000 :-
o Total finansiering: 350.000 :-
. Både projektkostnad och finansieringsplan för etapp 2 (baksidan) som skall

genomföras under 2022 ser likadana ut som för etapp 1,

Ekonomiska konsekvenser och överväganden
Melleruds kommun kan bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr ur
förfogandeanslaget för år 202L.

Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter att ge lika stort bidrag för år
2022. Observera att det saknas viss finansiering för baksidan på av taket (etapp 2)
enligt Stiftelsens komplettering. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum
behöver inkomma med en ny ansökan inför år 2022.
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Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt
investeringsbidrag) då detta enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos

kommunstyrelsen,

Slutsatser
Melleruds kommun kan bevilja 90 tkr ur förfogandeanslaget för 202L. Stiftelsen
Dalslands konsthall och museum behöver inkomma med en ny ansökan inför 2022
Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter att ge lika stort bidrag för år
2022, Observera att det saknas viss finansiering för baksidan av taket (etapp 2)
om Stiftelsen räknar med samma finansiering nästa år som 2021,

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation
och säkerhet
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Malin Hennix
Samhällsvägledare

Beslutet skickas till

Styrelseordförande i Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, Bertil Larsson

Kommunstyrelsen ekonom
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Från : Berti I La rsson <bertil. la rsson @joa b.se>

Skickat: den 21 maj2O2tt1.:33
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Kopia:'jorgen.svensson@dalslandskonstmuseum.se'<jorgen.svensson@dalslandskonstmuseum.se>
Ämne: VB: Ärendemening KS 2O2I/222

Ämne: Ärendemening KS 2O2I/222

Hej

Vi hänvisar till er begäran om kompletterande uppgifter gällande vår förfrågan om
kommunalt stöd till finansieringen av renoveringen av taket på caf6 - och kontorsbyggnaden
(Bonaparte) och lämnar härmed önskade specifikationer till både projektkostnaden och
finansieringsplanen som även inkluderar vårt önskemål om bidragets storlek.

Den totala projektkostnaden för etapp L (framsidan) som skall genomföras 2021 uppgår till 350.000 :-

kronor. Därav är 309.000 :- kronor arbetskostnad och 41.000:- kronor materialkostnad. Vi har en giltig

offert på 335.000 :- . Vi lagt till ytterligare 15.000 :- extra för oförutsedda arbeten.

Finansieringen av etapp L ser ut på följande sätt.

Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland - beviljat
Bidrag från Västra Götalandsregionen - ansökan på gång

Bidrag från Melleruds Kommun - ansökan inlämnad
Egen finansiering - medelär reserverade

L25.000:-
90.000:-
90.000:-
45.000:-

Totalfinansiering 350.000:-

Både projektkostnad och finansieringsplan för etapp 2 (baksidan) som skall genomföras under 2022 ser

likadana ut som för etapp L.

Vi ser fram emot ett positivt besked från Melleruds Kommun.

Hälsningar

Bertil Larsson/örgen Svensson

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:279297&frame:1 2021-05-28
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anna.granlund@ mellerud.se
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8660011779
Stiftelsen Dalslands museum och konsthall
Upperud
46440 Åsensbruk

Angående födrågan om kommunalt stöd till finansiering av
byte av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonapafte)

Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall inkom den 13 april202I med en

skrivelse till Melleruds kommun. Av skrivelsen framgår att stiftelsen vill förhöra sig

om möjligheten att få ett extra kommunbidrag under detta och nästa

verksamhetsår. I skrivelsen lämnas även en redogörelse för vissa renoveringar,

För att kunna besvara er skrivelse ber vi er inkomma med kompletterande
uppgifter om renoveringen. Vi ber er förse oss med finansieringsplan för
renoveringen och att ni specificerar era önskemål på kommunen. Av
finansieringsplanen bör total kostnad fördelat på arbetskostnad respektive
materialkostnad, plan för finansiering inkl. egna och andra bidrag/finansiering samt
önskemålet till kommunen framgå.

Maila ert underlag till kommunen@mellerud.se så snart som mojligt. Ange följande
referens i ärendemeningen : KS 20211222.

Med vänlig hälsning

Malin Hennix
Samhällsvägledare
0530-189 00
malin. hen nix@mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se127
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Dalslands museum och konsthall har, förutom att visa samtidskonst, bland annat skyldigheten att

vårda en värdefull kulturmiljö. Dalslands museum och konsthall ingåf i riksintresseområdet för

kulturmiljövård, Upperud, Bland annat har vitvå byggnader uppförda på tidiet 1800-tal som har

dalslandsskiffer som takmaterial. Miljön är unik med ett brukshotell och tillhörande bagarstuga.

Platsen med museum, cafö och en park är tillgängliga för allmänheten och hade förra året nästan

17000 besökare. En mindre ökning jämfört med 2019 men med tanke på restriktionerna gällande

Covid 19 ett mycket bra resultat.

på grund av läckage var vi tvungna att lägga om taket till bagarstugan under 2020. Kostnaden blev

cirka 600.000:- kronor. Projektet kunde genomföras med hjälp av antikvarisk expertis från

Götalandsregionen och på grund av de kulturhistoriska värdena fick vi även hjälp och stöd från

länsstyrelsen iVästra Götalandsregionen. Länsstyrelsen beviljade 265.000:- kronor i stöd för

projektet. Vifick dessutom ett bidrag från Västragötalandsregionen på 100.000:- kronor samt ett

bidrag på 36.000:- kronor från Dalslands Sparbank. Resterande belopp, 200.000:- kronor togs som en

kostnad utan motsvarande intäkt i vår resultaträkning för 2A20'

Vi har även läckage på taket på framsidan på Bonaparte (kontors och cafdbyggnaden). Taket på

baksidan måste också genomgripande renoveras. Vi har även i detta ärende haft kontakt med

Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och antikvarisk expertis från Västra Götalandsregionen.

Båda institutionerna ställer upp med samma motivering som idet tidigare projektet. Proiektet

kommer på vårt önskemål att bedrivas i två etapper. Vi kommer att börja med taket på framsidan

och det måste vara klart senast 1.5 oktober 2021 vilket är ett krav från Länsstyrelsen i Västra

Götaland. Bidraget som länsstyrelsen beviljat för etapp ett är L25.000:- kronor. För etapp två, som

kommer att genomföras2O22, är också 125.000:- kronor beviljat. Länsstyrelsen bedömer att ett

bidrag är angeläget för att bevara det regionala särdraget med dalslandsskiffer samt att miljön är

tillgänglig för allmänheten. Det medverkar även till att nå de nationella kulturmiljömålen "Ett

hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas."

Åtgärderna innebär att skiffertaket läggs om. Befintliga skifferplattor plockas ned, nytt underlag av

råspont inklusive nya vindskivor och underlagspapp monteras. Skifferplattorna återmonteras samt

kompletteras vid behov.

Den totata kostnaden för etapp ett (taket på framsidan) kommer enligt vår uppskattning att bli cirka

350,000:- kronor. Kostnaden för etapp två uppskattas också till 350'000:-.

Styrelsen för stiftelsen Dalslands museum och Konsthall har formellt beslutat, efter länsstyrelsens

beslut, att starta etapp ett trots att projektet i dagsläget inte har full finansiering. Bakgrunden är att

vi inte bara har läckage utan också att säkerheten för besökande inte kan säkerställas då

skifferplattor skulle kunna falla ned. Fästspikarna har genom årtiondena på vissa ställen blivit

sönderrostade. Detta kan vi naturligtvis av juridiska och säkerhetsmässiga skäl inte acceptera.

Åtgärderna kommer att utföras på ett kulturhistoriskt lämpligt vis i enlighet med de råd och

anvisningar som kommer att ges av den utsedda antikvariska experten. En dokumentation av

åtgärderna kommer också att göras.
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Det bidrag på 100.000:- kronor som vifick från Västra Götalandsregionen avseende renovering av

taket på bagarstugan förra året motiverades med att vi skulle behöva avkorta säsongen med cirka 1

månad på grund av att va skulle behöva använda "utställningspengaf för takrenoveringen. Detta ville

absolut inte Västra Götalandsregionen se utan de beslutade snabbt om ett extra stöd för att detta

skulle undvikas.

Det är vår avsikt att vända oss tillVästra Götalandsregionen för att informera om läget samt försöka

få ett extra bidrag även för dessa etapper.

Vi vänder oss dock i detta projekt först till Melleruds Kommun för att förhöra oss om det finns

möjlighet för Dalslands Museum och Konsthall att kunna få ett extra kommunalt bidrag för detta

viktiga ändamål under detta och nästa verksamhetsår. Vi tror att det blir lite lättare för oss att sen få

extrabidrag från Västra Götalandsregionen om vi denna gång även har med oss Melleruds Kommun i

finansieringen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt frågan om

samfinansiering från region och kommun.

Stiftelsens ekonomi är välskött. Vi har de senaste fem verksamhetsåren haft lägre kostnader än

intäkter, det vill säga stiftelsen har redovisat ett positivt resultat. Detta gäller även föregående

verksamhetsår {2020} då den omfattande takrenoveringen genomfördes.

Vi vore tacksamma för att få Melleruds Kommuns syn på vår situation och eventuella möjligheter till

finansieringshjälp för detta projekt'

Ij,ä,,,

L

Styrelseordförande i stiftelsen Dalsland M useum och konsthall.

Upperud den 6 april 2021
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Anna Olsfelt
Antikvarie

oro-2245405

Dalslands konstmuseum
c/o Jörgen Svensson
j orgen. svensson@dalslandskonstmuseum. se

Bidrag till vård av värdefull kulturmiljö: Dalslands
konstmuseum

Beslut

Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till foljande åtgärder på Dalslands
konstmuseum, fastigheten Upperud 7:1, Melleruds kommun:

o Takrenovering med 50 Yo av de kultLrrhistoriskt motiverade kostnadenra,
dock högst 250 000 kronor med utbetalning under:

. 2O2l med högst 125 000 klonor

c 2022 rnedhögst 125 000 kronor

o Antikvarisk medverkan med 100% av de kulturhistoriskt motiverade
kostnaderna, dock högst I 8 750 kronor med utbetalning under:

o 2022 med högst l8 750 kronor

Det totala bidragsbeloppet uppgår tlll268 750 kr.

I bidragsbeloppet ingår kostnad för moms.

Villkor för beslutet

Hur ska arbetena utföras och dokumenteras?

o Arbetena ska utftiras i överensstämmelse med ansökan och bilagor. Alla
väsentliga ändringar av utfiirande ska godkännas av Länsstyrelsen.

. Arbetena ska vara oåbörjade och meddelande om detta ska ha kommit in
till Länsstyrelsen senast:

c 2021-06-01 for bidrag med utbetalningsår 2021

o 2022-06-01 ftir bidrag med utbetalningsär 2022

r Om inte arbetena har påbörjats och meddelande om detta har kommit in i
tid kan Länsstyrelsen upphäva detta beslut. Det innebär att pengarna kan
omfiirdelas till annan sökande. Meddelande om arbetets start kan ni lämna
till Länsstyrelsen genom ett mejl eller per telefbn.

e Arbetena ska ske under antikvarisk medverkan av expert med nödvändig
kompetens.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län

403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb: E-post:
www. la nsstyrelsen.se/vastragota la nd vastragotala nd @ Iansstyre lsen.se

130



Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

202r-44-L4

Diarienummer

434-48236-2020

Sida

2{41

Den antikvariske experten ska ölja arbetet och lämna anvisningar, delta i
byggmöten och besiktningar. Närmare villkor ör antikvarisk medverkan
finns i bifogad bilaga.

Fastighetsägaren ska kalla Länsstyrelsen till antikvarisk slutsyn av
arbetena. Den antikvariske experten ska medverka vid detta tillf;ille.

Arbetena ska sammanfattas i en rapport. Rapporten ska sändas till
Länsstyrelsen i digitalt format senast 2022-10-15.

Den redovisning ör bidragets användning som lämnas till Länsstyrelsen,
får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet tillgängliggöra ör
allmänheten inom ramen för myndigheternas verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget?

o Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen avser vara
slutftirda och fakturor med rnera vara betalda. Bidraget kan betalas ut när
de kostnader som det avser har godkänts av Länsstyrelsen.

o Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior på

fakturor, verifikationer på att dessa är betalda, och redogörelse ltir
genomltirda åtgärder i form av antikvariskt intyg ftr åtgärder 2021 och
antikvarisk rapport for 2022.

o Bidraget ska tekviteras från Länsstwelsen senast:

. 2021-10-15 fiir bidrag med utbetalningsär 2021

c 2022-10-15 ör bidrag med utbetalningsär 2022, dock tidigast 2022-
02-15

Om rekvisition inte har kommit in till Länsstyrelsen i tid, kan det medflora
att bidraget inte betalas ut.

Beskrivning av ärendet

Ansökan kom in till Länsstyrelsen den 22 oklober 2020

Åtgärdema omfattar renovering och ornläggning av skiffertak på Dalslands
konstmuseums caf6- och kontorsby ggnad.

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länssfyrelsen bedömt att 703 750 kr
utgör kulturhistoriskt motiverade kostnad.

Ni har angivit Lars Bergström/Västra Götalandsregionen som medverkande
antikvarisk expert, vilken Länssfyrelsen bedömer har nödvändig kompetens ör
uppdraget.

Motivering till beslutet

Dalslands koustmuseum är beläget i Upperud, som utgörs av riksintresseområde
for kulturmiljövård. Av nruseets tre byggnader är två uppförda under 1830-talet
och alla har skiffertak. Länssfyrelsen gav ett bidrag under 2020 ör renovering av
bagarstugans tak. Byggnaderna har skyddsbestämmelser i gällande detaljplan.

a

a

a

a
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Anläggningen och dess utställningar är öppna fiir allmänheten och besöks av ca

l8 000 besökare per år. Museet är en viktig mötesplats och besöksmål for
Dalsland.

Byggnadens höga kulturhistoriska värde och att allmänheten har tillgång att besöka

och uppleva miljön, gör att Länsstyrelsen prioriterar ansökan om bidrag. Att
åtgärdema syftar till att bevara och bibehålla ett viktigt regionalt särdrag, som

skiffertak är i Dalsland, ger ytterligare motiv fiir ett bidragsbeslut.

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål ftir en hållbar
samhälsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de nationella
kulturmiljömålen:

. Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,

används och utvecklas

o Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att ftirstå och ta

ansvar fiir kulturmiljön

o Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser

r En helhetssyn på ftirvaltningen av landskapet som innebär att kultutmiljön
tas tillvara i samhällsutvecklingen

Samt de nationella miljömålen:

God bebyggd miljöa

Bestämmelser som beslutet grundas på

Beslutet grundar sig på 2$ forordningen (2010:1121) om bidrag till fiirvaltning av
värdefu I la kulturmilj öer.

lnformation
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren for detta bidrag.

Ni som bidragsmottagare dr uppdragsgivare och svarar själv lor aIt alla berörda
informeras om villkoren i detta beslut.

I en faktura som lämnas vid rekvisition av bidraget ska fiirutom uppgifter om
säljare, kund, belopp och datum även framgå vad fakturan avser, varornas mängd

och art eller tjänstens omfattning och art, säljarens registreringsnummer fiir moms

mm. Ytterligare information finns på www.skatteverket.se.

Detta bidrag kan inte kombineras med RoT-avdrag.

För bidraget gäller de regler fiir återbetalningsskyldighet som anges i 20 $

forordningen (2010:1121) om bidrag till forvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Detta beslut kan inte enligt 23 $ fiirordningen (201 0: I 12 I ) om bidrag till
fiirvaltning av värdefulla kulturmiljöer övelklagas.
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

202L-O4-14

Diarienummer

434-48236-2020

Sida

4l4l

Om ni har frågor kan ni kontakta Anna Olsfelt på telefon 010-2245405. Ni kan
även skicka e-post till anna.olsfelt@lanssfyrelsen.se. Ange då ärendets
diarienumme r 4823 6 -2020.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Mats Herklint med antikvarie Anna Olsfelt som
fiiredragande.

Denna handling har godkåints digitalt och saknar diirfiir namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.seldataskydd.

Bilagor

l. Information om antikvarisk medverkan

2. Antikvariskt intyg

3. Rekvisitionsblankett

Kopia till:
Västra Götalandsregionen
Melleruds kommun
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n 2027-06-02

ARENDE 15 Dnr KS 202Ul4B

Föfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-L2-3L

2, avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta stiillning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men
utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest
lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek, Avgörande för valet är även hur
Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser
samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna,

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 202L, 5 159, att återremittera ärende för en djupare
analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25
maj202L.

Beslutsunderlag

r Hemställan till medlemmarna i Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021

o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
r Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
o Arbetsutskottets beslut 202I-05-04, 5 159,
. Socialföwaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202r-04-22

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (s)

Socialnämnden

Sa m gående av Sa m ord n i n gsförbu ndet Vä nersborg / Mel Ierud
och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses
202l-r2-3t.

2. avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda
förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både
för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av
handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansföfarande kring medlemskap
i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en
Fyrbodaltillhörighet i ett större fcirbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud
av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa
tillgänglighet för kommuninvånarna.

Beslutsunderlag
. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
r Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
r Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020

Beskrivning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488135
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202r-04-22

Sida

2 (s)

ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda

förbunden. Utgångspunkten i de båda styrelsernas förslag är att
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya

förbundets formella start föreslås till den I januari 2022.

Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
lämnat sin tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal
med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig
för tiden den l juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021.
Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och

ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i

Trollhättan.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både

för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av
handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfa rande kring medlemskap
i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en
Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud
av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa
tillgänglighet för kommuninvånarna.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund

Alternativ 1 - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
+ Mellerud och Vänersborg

Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:
- Foftsatt gemensamt kansli fram tom. 2021-12-31.
- Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-L2-3L,

förbundens eget befintliga kapital står kvar.
- Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

2022-Ot-0L.

Fördelar:
- Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre

sårbarhet.
- Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor.
- Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
- Lång erfarenhet av samverkan med Vänersborg.
- Till stor del en gemensam arbetsmarknad.
- Upparbetad samverkan inom ESF projekt All-In (för främst utrikesfödda

kvinnor),
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202r-04-22

Sida

3 (s)

Nackdelar:
- De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.
- Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de

admin istrativa uppgifterna.
- Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma

överens (stor beredningsgrupp/styrelse).

Verksamhet:
Ska även foftsatt finnas verksamhet i alla kommuner, enligt förbundschef Ann
Kickeus. Ny verksamhetsplan för 2022 i november.

Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
All In (ESF-projekt)

Ekonomi:
- Budget ca 10 miljoner.
- Kostnad för Mellerud 175 tusen,
- Befolkningsantal I2B L52 personer

Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Troll hättan, Lilla Edet och
Grästorp.

Konsekvenser:
- Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from.

2021-06-30.
- Kan ej ansöka om medlemskap iannat samordningsförbund.

Uppsägningstid i befintligt (Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar.

Fördelar:
- En enligt Anita (enhetschef AME) välfungerande befintlig samverkan

Nackdelar:
- Sårbart och begränsade ekonomiska förutsättningar
- Både Vänersborg och Mellerud ser fler fördelar kring att ingå i ett större

samordningsforbund.

Verksamhet:
- Hälsostöd i Mellerud
- Åt<R-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg
- Socialt företagande
- All In (ESF-projekt)

Ekonomi:
- Budget ca 4,2 miljoner.
- Kostnad för Mellerud 193 tusen.
- Befolkningsantal 48 936 personer
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Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202r-04-22
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Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud

Mellerud beslutar att:
1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp,

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses
202t-L2-3t.

Konsekvenser:
- Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
- Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0L-OL

Fördelar:
- Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
- Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor
- Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
- Färgelanda är medlem.
- Mer trolig arena kring framtida vårdsamverkan.

Nackdelar:
- Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges for de

administrativa uppgifterna.
- Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma

överens (stor beredningsgrupp/styrelse).

Verksamhet:
Alla kommuner ska ha tillgång till insatserna utifrån behov enligt
förbundschef Gudrun Emilsdottir.

Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut,
arbetsprövningar i Uddevalla.
Rehabvägledare mobilt team (6 st).
Socialt företagande

Ekonomi:
- Budget ca I0,4 miljoner.
- Kostnad för Mellerud ca I75 tusen.
- Befolkningsantal 141 618 personer

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Amå!, Dals-Ed,
Säffle, Ärjäng+ Mellerud

Mellerud beslutar att:
1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet

Vä nersborg/Mellerud och samordningsförbundet Troll hättan, Lilla Edet och
Grästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses
202r-12-3t.
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Tanja Mattsson
Socialchef

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-04-22

Mikael Nilsson
Verksa m hetsutveckla re

079-0626503
mikael. nilsson@mellerud.se

Sida

s (s)

Konsekvenser:
- Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
- Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0I-0L

Fördelar:
- Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
- Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
- Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål är medlemmar.
- Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och

nyanlända).

Nackdelar:
- Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma

överens (stor beredningsgrupp/styrelse).
- Olika län och arbetsmarknadsområden,

Verksamhet:
- En väg In Bengtsfors
- FINSAM teamet Ämål
- IndividsamverkanDals-Ed
- SamverkanskontoretSäffle
- Integrerad samverkan Ärjäng

Ekonomi:
- Budget ca 5,8 miljoner.
- Kostnad för Mellerud ca 180'tusen
- Befolkningsantal 61 521 personer,

Beslutet skickas till
Förbu ndschef Samordningsforbu ndet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2027-05-04

sida
16

S r59 Dnr KS 202L1L48

Samgående av Sa mord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mellerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2, redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202I.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförualtningen att presentera en
utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definieras och där
medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.

Soctäldemokraternas motiv kan formuleras :
. Den fiänsteskrivelse som presenterab inftir förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den
verksamhebanalys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund för uår roll att kunna göra
den politiska bedömningen.

. Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyuär ökade osäkerheten
än mer kring hur ett väl grundat ftirslag till beslut bör vara underbyggt, rstället för ett allmänt
tyckande om Melleruds srtuation och val kring Samordningsförbund i DalslanQ Väst (lJddevalla,
Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbetspaftnerc val, där Vänersborg går titt
Trollhätta n, Grästorp.

. Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
allvår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners
socialförualtningar tillsammans med Bengbfors, den påböry?de processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på att
ständiga omorganisatrbner, chefsbyten och att nya kariärer är nyckeln till att politiskt styra så
att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid
Socialförualtningen i Melleruds komm un.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ståillning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden,

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i

ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Men av
strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i

Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett
större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

ndes Utdragsbestyrkande

140



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
202r-05-04

sida
T7

Beslutsunderlag
o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
r Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
r Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till bestut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S):

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202L.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Socialchefen
Socialförva ltn i ngens verksam hetsuWeckla re

Utd ragsbestyrkande
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>

den 14 april2O71 10:47

Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se'; Trollhattans Stad

hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud
Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; Protokoll
12 juni 2020.pdf; Protokoll den 14 dec extra möte styrelsen.pdf;
Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

Bifogade filer:

Vi har haft ett medlemsamråd den 72 april och det framkom att denno hemställdn inte nått fram till samtliga
kommuner så jag gör ett nytt försök här.

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud I

Jag skickar här på uppdrag ut en hemställan till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert
ställningstagande om att slå samman förbunden till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda

förbunden träffas regelbundet och kan svara på aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar
senast den 1 juni, hoppas det går för sig. Är tacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning
av beslut i er kommun. Mer om id6er om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 12 april
10.00. lnbjudan kommer till detta senare.

Tack på förhand
Sa mordningsförbunden

Ann Kickeus

Förbundschef för:
Sa mord n i ngsförbundet Trol lhätta n, Li lla Edet och G rästorp
46183 Trollhättan
samt:
Sa mord ningsförbu ndet Vä nersborg/Melle rud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
46183 Trollhättan

Besöksad ress: Österlå ng galan 47 i Trol lhätta n
Telefon: 0520-496949

www.softleg.se
www.samverkanvg.se
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SAMORDN I NGSFÖRBU N DET VÄN ERSBORG/M ELLER U D

PROTOKOLL
Extra styrelsemöte Samordningsförbundet VänersborglMellerud

den 14 december 2Q20

Dag: Måndagden 14 december2020
Tidr 16,00-18.00
Flatg: Österlånggatan 47 i Trolthåttan

Närvarande ladamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

Ersättare:
Joakim Sjöling
DanielJeneen

(vGR)
(AF)
(Vänersborge kommun)
(FK)

(vGR)
(Melleruds kornrnun)

deltar via Skype

deltar via Skype
deltar via telefon

Övriga:

Ann Kickeus, förbundschef

$ 103 Faststållande av dagordning

Ordförande Linda Jansson hålsar våfkommen till dagans möte och dagordningen som år ut-

skickad godkånns rned tillägg till övrigt angående insateen samordnaren till arbetsintegra-

rade sociala företag.

$ {04 Val av justerare

Till j usterare våljs Anders Pauleson, Arbetsförmedlingen,

$ 105 Föregående mötosprotokoll från den 27 novembet 2020

Protokollet som sånte ut med handlingarna gås igenom, slutjustarae och lågge dårefter till

handlingarna.

$ {06 Viljeriktnlng samgående med camordnlngsförbundet Trollhåttan, Lllla Edet och

Gråetorp

Mötet diskuterar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhåttan, Lilla Edet och Gråstorp, Våners-

borgs kommun, Våstra Götalandsr€gionen, Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan stål-

ler sig bakom viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma mad protokollsanteck-

ning,
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$ 107 Mötestider 2CI21 - förclag till beslut

$tyrelsernöte 1 2313 klockan 9.00

Styrefeemöte 2 lål4klockan 9.00

Styrelsernöte 3 4/6 kfockan 9.00

Styrelsemöte 4 2819 klockan 9.00

Styrelsemöte 5 17111 klaehan 9,00

$ 108 övrlga frågor

Förbundschef informerar angående att berednfngsgruppen6 tjåneteman från Melleruds kom-

mun haft internannons ute angående en samordnare på hatvtid för samordning och stöd till

arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ute. Få har svarat och i dagsfäge

finna ingen aktuetl kandidat, Förfrågan har gtällts till Coompanion om de har en samordnings-

resura som skulle kunna samordna uppdraget. Förslag flnns om att Melleruds kommun gör

ett avtal om samordnartjåneten för 2A21. Ekonomlekt råcker de medel som avsatte till 40 olo

tjån*t. 400 tkr eom skulle råcka för samordnare och avtal angående tjånster från ASF Re-

surs. Dat blir en lite annorlunda löening men år det ok så jobbar vi vidare på detta, Mötet

tycker att förslaget är bra och förbundschef får i uppdraga att fortsåtta planeringan,

Ordförsnde lnformerar angående att et presidiemöte inplaneras med de tre presidierna Eom

daltog vid medlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

$ {09 Näeta möte

Nåsta möte är ett axtrainsatt styrelsemöte som håfls på Österlånggalan 47 i Trollhättan den

23/3 klockan 16,00,

S {10 Mötet avslutas

Ordförande tacka för dagens möte och mötet avslutas.

Ann Kickeus, sekreterare

J

Llnda Jansson, ordförande Anders Pauleson

Protokollet anslås på www.samveknavq.se/Samordninsgförbundet Vånersboro/Mellerud
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Ann Kickeus

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>

den 14 december 202016:51
Ann Kickeus

protokollsanteckning

HeJ Annl

Här kommer mln protokollsanteckning,

Jag som ersättare för Melleruds kommun I styrelsen för samordnlngsförbundet Vånersborg/Mellerud vlll framföra den
åsiKJag hade vld dagens mote, I första hand vllle vi få tillett halvt års avtal tlll med nuvarande admlnistratlon. I
andra hand ville vi stå kvar i vå* förbund och inte fusionera med Trollhåttan/Lllla EdetlGrästorp I dagslåget, Vl tror
att det år nödvändigt att rationalisera ån mer och ser FyrBoDal som den naturliga arenan, Om den nu föreslagna
grupperlngen lnte anser det som högprlorlterat att bfi bårkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta till
det nya förbundet, Detta får dock först beredas på gängse sätt I kommunstyrelsen och kommunfullmäktlge I

Mellerud.

Med vänlig hålsning
Daniel Jensen
Fö*roendevald
Melleruds kommun

www.mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren år, eller om du inte våntar på en bifogad fil, så ska du
inte klicka på lantar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om de[ta mailet är säkerl eller in[e, vånligen vänd dig till iT-avdelningen på
telefon 0520 - 49 7912, eller www,7912.se
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Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Morgan Andersson, Mellerud Kommun hålsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna

gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud

Deltagande är medlemsrepresentänter samt styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla

Edet och Gråstorp, Vånersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Ämå1, Dals-Ed , Såffle och Årjäng. En kort

presentationsrunda genomförs och dagordningen presenteras

Dagordning:

Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och uweckling

Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden z0tg - verksamhet och ekonomi

Förbundcheferna presenterar 2Ot9 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin

helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden

befinner sig i en ännan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i

augusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med

SOFTTEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre
förbunden emellan enades man om ätt varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid

dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde

samt sammanfattar de analyser som genomförts.

vÄNERSBoRG/MEILERUD, swor

Styrelsen enades om att utgå lfrån frågeställningen - att ingå i ett större Samordnlngsförbund samt

ått utgå från för vem perspektivet

Styrkar

Ta del av fler resurser, större kunskåpsbank,

kompetensutveckling, mer muskler

Mindre sårbart

Mer resurseffektivä, stärkare ekonomi

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

medborgare och professionella

öppenhet itakten, vid vilja att växa

Möjligheter

Bätre kompetensutveckling

Stabilare organisation

Båttre för medborgaren

Hitta en effe ktiv arbetsorganisation

Finns erfarenheter ätt tillgå om resan

Svdgheter

Geografiska avstånd

lnlärninBspröcess kommunikation

Tröghet - för stor beredningsgrupp /styrelse

Hot

Minskat administrativt stätligt bidrag

Deläktighetsutmaningar

Tappa det nära perspektivet
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aÅo-esÅ, swor

Styrelsen i 8ÄD-ESÄ har utfört SWOT i flera steg då det pågår diskussioner om utökät

sa ma rbetef sa m ma nsla gn i ng både med Arvlka /Eda och Fyrbodal.

TROTLHÄTTAN, LILIA EDET OCH GRÄSTORP, SWOT

Styrka

ökade resurse r i relation till framtida utveckling med

minskade medel. Styrkå ett kunna ha medelfdr
insatser och en verkstållande tjänstöperson.

Tydlighet: Organisationen blir greppbar och starkare

med blbehållen tjänsteperson på heltid.

SäkerställEnde av personal

Nyttjånde av personal över gränserna

Kvälitd i ledning och styrning från en stark styrelse

och en tydlig förbundschefsroll

Fler insatser för individerna

Ha dubbla nätverk, "ta det bästä från grannarnå"

Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka

MöJllgheter

Hållbara insatser

Hållbar utveckling

Starka r e ma rkna dsf öri n g

Mer effekt ut utäv medlen

öra lårdomar av att bibehålla länsgränser,

proJekt med externa medel utifrån två regioner

kan ta del av framgångsfaktorer

Svalhcter

Två eller flera fbc nätverk, splittrande?

ökad adm externa medel ex ESF - Merarbete vid

ansökan externå medel, lånsgränsen innebär

ansökan på två olika stållen

Två regioner/två statliga org

Otydllg styrning beroende på

styrelsesammansättningen.

ökad tröghet större förbund, längre processer? Tid

att bygga upp "nyä" kontäktvägar, veta vilka vägar

man ska gå

Hot

Geografiska avstånd bland annat svårigheter för
individer att resa.

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort

hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring

tappas bort.

Två regionerftvå statliga org "splittrat"
Otydlie styrning

Minskat inflytande fr mindre kommuner

Stvrkorr

Använda hela geografiska området

Personal oeh deltagare över kommungränser

Vara mer anonym som deltagare

Större organisation "muskler" resursdr kompetens

Stark organisation

Mindre sårbarhet

MöiIEheter:
Större utbud och möjligheter

Värä lett större sammanhang

Mera resurser till större satsningar

Båttre för medborgaren

Likä förutsättningar för samverkan

Får till sig pårlor

Sv-aqheten

Centraliserade aktiviteter

Såkerställandet av inflytandet lokalt hötäs

Ökad röghet

Hotr

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

Ta ppa r orga nlsatione r I parter

Missar ett kunna stödje samverkan i det lokala

Minskat inflytånde från mindre kommuner och

kommunkollektivet

Större organisätioner blir otydligt

ölika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund

Representant från Tanum kommun och Försåkringskassan delar sina crfärenheter av samgående

mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Väst. Fördelar som lyftes fram var

upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, ingen försämring gentemot enskild individ,

förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då AF "försvunnit". I presidiet roterar

kommunerna på posterna ordförande/vice ordförande.

lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se sämverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacitet för att ex söka ESF

medal.

lnspel från Vänersborg kommun som gårna ser en större organisation för att minska sårbarheten och

öka förmågan och möJligheterna att samverka, Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks åven av

Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från

Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och uWeckling

Trollhåttans Stad uppger att de är tveksamrna till sammanslagning på grund av att det kan skapa

distans till medborgarna och den enskllda individen, Risk att kommunerna endast får en representant

i styrelsen, Större är inte alltid bättre.

VGR tycker det är viktigt att alla kommuner kommer till tals samt att ha individerna i fokus, Viktigt ätt

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vikten att dela goda exempel bland ännät utlfrån Samordningsförbundet

Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och

starkare.

Lilla Edets kommun ställer slg frågande tlll varför man skall göra en sammanslagning och hur bllr det

bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte

är förbundens huvudsakliga uppgift .

Säffle kommun uppger ått de även har samverkan på andra håll och de önskar veta hur

diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Vårrnland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till större Samordningsförbund och vill

få mer effektiva insatser till medborgarna,

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och

svagheterna som framkommit och väga de mot varandra,

Vånersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTLEG och SOFVM om

samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta

diskussionerna på medlemssamrådet.

Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls i april 2A2L,

Avslut

Medlemmarnä ger i uppdrag till styrelserna att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan

återföra information til I medlemsrepresentanternä.

Minnesanteckningar av

Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare

Me d lems re p re se ntd nte r
Paul Åkerlund

Julia Fårjhage

Morgan Andersson

Annelie Guilotte

Martin Carling

Dag Rogne

Lotta Robertsson Haren

MirzalCelhasic

Silvija Mehrstam

Maria Nllsson

Arne Rydbäck

Trollhättans Stad

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Vänersborgs kommun

Dals-Eds kommun

Säffle kommun

Åmåls kommun

AF Värmland

Arbetsförmedlingen

Våstra Götalandsregionen

F6rsäkringskassan

digitalt

flera förbund

flera förbund

digitalt

flera förbund

flera förbund

flera förbund

Styrelse Trollhöttan, Lilla Edet ach Grästörp

Monica Hanson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Margareta Fredriksson Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Thomas Johansson Grästorps kommun

Zara Blidevik Lilla Edets kommun

Linda Biltmark Försäkringskassan

Styrelse Vö ne rsbarg/ M e I lerud

Dan Nyberg Vänersborgs kommun

DanielJensen Melleruds kommun

Joakim Sjöling VGR

Linda Jansson VGR

Sofia Lantz Försäkringskassan

Anna Andersson Försäkringskassan

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen
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Styrelsen BÅDEiÅ

Anita Karlsson

Kenneth Gustavsson

Jerry Saxln

Anders Paulsson

Anna Andersson

Somt

Roger Wallentine

Elisabeth Rahmberg

Martin Jansson

Helene Olsson

Ann Kickeus

Dals Eds kommun

Åmåls kommun

Arbetsförmedlingen

Försåkrlngskassan

Tanums kommun

Västra Götalandsregionen

verksa m hetsutveckla re

förbundschef

förbundschef

flera förbund

flera förbund

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÅN CXTTA iNSAtt STYRELSEMöTE SAMORDNINGSFöRBUNDET
TROLL}fiTTAN, LILLA EDET OGH GRÄSTORP 202g-A6.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: $tadshuset i Trof lhättans $tad

Nå rvarand€ vid styrelsemötet:

Tj ä n ctgö ra nde fiedam öter
Monica Hanson
Sofla Lantz
Almasa ldrizovic

Trollhåttans Stad
Försåkringskassan
Arbetsförmedlingen

Gråstorps kommun
Lilla Edete kommun

f örbu ndschef/sekreterare

Ersältare
Thornas Johansson
Zara Blidevik

övrtga
Ann Kickeus

deltar via Skype

deltar via $kype
daltar via Skype

$ 33 Faststållande av dagordning

Ordföranda hålsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dagordnlngen godkänns. Marga-
reta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgon€n meddelat förhinder. Båda har
meddelat att man positivt ståller sig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet.

$ 34 Val av juoterare

Tilljusterare för dagans protokoll våljs Eofia Lantz, Försåkringskassan.

$ 36 Föregående mötesprotokollfrån den 17 mars 2020

Protokollet från föregående möte gås iganom och låggs dårefter till handlingarna,

g 36 Förfråga angående köp av admlnletratlva tfänsler lnkommen från $amordnlngs-
förbundet Vänertborg och Mellerud

Samordningsförbundspresidierna för Trollhåttan, Lilla Edet och Gråstorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundeledning under resterande året 2020, Anledning år att de-
ras förbundschef elutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti,
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte
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den I juni, Förbundschef och förbundets ekonom har åven fått ta etållning till att utöver på-
gående arbetsuppgifter administrora ytterligare ett till samordningsförbund,

Efter preeidiediskusuioner enser presidlet att det inte år möjligt att kortsiktigt låna ut kansli-
personalsom efierfrågae. Fråmst ees a{t det blir en ökad arbetsbelastning med till exempel
två redovieningssystem för ekonomi och dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppemö-
ten och uppföljningar av verkeamhet i två förbudeområden, Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som efierfrågas diskuteras att det bör tillsättas ny resurs i forrn av proceosle-
dar#utvecklingeledara som arbetar med insatserna i båda förbundens ornråden. Presidiet
sfutaats år aft om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas orn på långre
eikt och att intentionen ska vara ett samgående melian förbunden i det fall att medfem-
marna av förbunden kommer överens om detta.

Risker som see för det egna förbundet år att det blir knappt om personella resureer för en
tid, att pågående samverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbe-
tet kan komrna att påverkas, Oet blir också dubbelarbate av mycket.

Styrelsen för $amordningeförbundet Trotlhåttan, Lilla Edet och Grästorp besfutar:

att stålla sig positiva till att avsätta en halvtidsresurs, fråmst förbundschef och
ekönom, för den administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud. ,{rbetet lads och utgår från kansllet i Trollhåttan

att om ett avta!uppråtts så eke även en heltidstjånst som processledarelut-
vecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras enarast

att om ett avtaltecknas så ska detta tecknas för ett år och då nned mdjlighet till
avbrott elter 6 månader om någon av avtalets parter inte år nöjd

att styreleerna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

g 37 övriga frågor

För dagen inga övriga lrägar,

$ 3$ Någta möte den 24 september

Nåsta möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då åven beredningsgruppen
delta för att bl.a, diskutera kommande verlqsamhetsårs aktiviteter, lnbjuden år åvsn data-
skyddsombudet Klas Nilsson samt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl.

$ 39 Mötet avslutas

Ordförande teckar för dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar, Mötet avlutas

Kickeus, Jueterae

r&L

Monica Hanson
Protokollfinns wunv,softleq. se samt www. samverkanvg. se
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Trollhättan mars 2021

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sommanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsförbundet VänersborglMelleruds hemställer till sina medlemmar Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhät-

tans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds

kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av

de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigore stöllningstagande och aktuella forum för dialoger:

2016 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen myn-

nade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområ-

dena. Vid det årliga medlemsmötet 2OL7 framfördes från medlemmarna att de såg det posi-

tivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits ge-

mensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt

samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det ge-

mensamt ESF projektet ALL-lN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsför-

bundet gÄOfSÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.

Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT

analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.

Fördelar sam ses med ett gemensomt förbund ör till exempel:

,/ Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sår-

bart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
,/ lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden

'/ Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer glrnna medborgaren såväl

som de professionella
,/ En stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan
,/ Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samar-

betsarenor
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Nackdelar som ses med ett gemensamt förbund ör t.ex.:

,/ Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka
,/ Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande
{ Ökad tröghet
/ De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget

,/ Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt

Efter det att förbundschefen i Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så

delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordnings-

förbundet Vänersborg/Mellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta

för tiden den l juli 2020 och fram till och med 30 juni 202L. Förbundsadministrationen be-

står av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt

kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upp-

rättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att

kommunområdena Vänersborg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå

i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 juni 2O2O.

Styrelsen för Samordningsförbundet VänerslrorglMellerud har vid styrelsemöte den 14 de-

cember 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den l januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 Yo vardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del

utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för att gå vidare i sammonslagningsprocess:

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och

till att bilda ett nytt förbund från och med den L janua ri 2022 så kommer underlag för beslut

i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
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verksamhetens inriktning och budget från och med den l januari 2022 alt översändas för be-

slut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och För-

säkringskassan,

Svar angående ställningstagande till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

ten sänds till Samordningsförbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

För presidierna

Monica Hansson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Linda Jansson Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Bilasor till hemställan

Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, I 36 de-

lad förbundsadministration för tiden den l juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den,14 december 2020, I 106 Viljerikt-

ning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-06-02

ÄReruor re Dnr KS 202U259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst,

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202L, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys,

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 202L-04-27, S 56.

. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas avarbetsutskottet uid sammanträdet den I juni 2O21,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-04-29 KS 202L1259

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i

Samordningsförbu ndet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför foreslås ansökan om medlemskap i

Samordni ngsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april2O2L, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 202I-04-27, g 56

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488157



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

genomgång
osäkerheten

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A2r-O4-27

som hade kunnatkompensera en tunn $änstesknVelse. Tyvärrökade
än mer kring hur ett uäl grundat ftrclag till beslut bör vara underbyggt, isäillet

sida
6

s56 Dnr SN 202UI0A

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår fullmåktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
och ge socialchef i uppdrag att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

Reservationer

Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån fcir eget
förslag.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Soctäldemokratiska Eruppen i Sosalnämnden i tulellerud lämnar vår till föreliggande förslag
till beslut; "socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöRa om medlemsl<ap i
Samordningsförbundet Väs(. Vl lämnar vår reseruation till förmån för eget förslag enligt
föfande;

o Att Socialnämnden fattar beslut om att uppdra till Soctälfrirualtnrngen aff presentera en
uttörltg och nkligt grundad analys kring de olika alternativ till mdlemskap som finns, för
l4elleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definiens och där
mdlemskap iSamordningsffirbund kan anses vara den bästa lösningen.

Socia ldemokrafernas motiv ka n form uleras :
t Den tjänsteskrivelse som presentemts inför förslag till beslut i Socialniimnden sknar den

verksamhetsanalys och ekonomiska analysen som bcir ligga till grund för vår roll att kunna
göra den polltiska bedrimningen.

. Den bredmgning som nämnden fick före bestut innehåller inte den komplettemnde

för ett allmänt tyckande om Melleruds situation och ual kring Samordningsfcirbund i
Dalsland, Väst ({Jddevalla, Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbetspartnerc ual,
där Vdnersborg går till TrallheiftaO Grästorp.

t Rent allmänt anser ui Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all vår samverkan kring sammanläggning av lednng och styrning av två kommunerc
socrbtfrirualtningar tillsammans med Beng$on, den påbtidade processen krng 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på
att stiindiga omorganlsationer, chefsbyten och nya karriärer är nyckeln trll att politlskt styra
så att vi äntligen kan nå en långsikhgrt hållbar losning på de sedan länge kända problemen
vid fucialftirualtningen i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vånersborg avser nu
ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna
Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen
Samordningsförbundet Våst,

lusterandes Utdragsbestyrkandesign
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MELIERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM ItI ANTRÄD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2027-04-27

sida

7

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera pader har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Våst.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse 202L-A4-I6

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD)r Socialnåmnden föreslår fullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse gänsteskrivelse
med en fördjupad analys.

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i uppdrag
att tillse $änsteskrivelse med en fcirdjupad analys.

Beslutsomgång I
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar på egna förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i

Samordni ngsförbu ndet Väst.

Sammanfaftning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg
avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud
ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammgns med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedöms finnas fordelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap
i Samordni ngsförbundet Väst.

Beslutsunderlag
. Tjänsteskrivelse 202I-04-16

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få
samordnade rehabiliteringsinsatser som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Samordningsförbunden finansieras med medel från staten, kommuner och
landsting enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som
syftar till att få samarbetet mellan pafterna (Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region) fungera mer effektivt.

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg
avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud
ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. Ett
annat alternativ är samordningsförbundet för Bengtsfors, Ämå|, Dals-Ed, Säffle och
Årjäng där är även landstinget i Värmland en part.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021->o<-xx SN 2020/xxx

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(2)

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se160
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MELLERUDS
KOMMUN

Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-rc<-xx SN 2020/rc<x

Mikael Nilsson

Verksa m hetsutveckla re

079-0626503
mikael. nilsson@mellerud.se

Sida

z (2)

Samordningsförbundet Väst bedöms av strategiska skäl vara mest lämpligt.
Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande stodek. Även Dals-Ed och Bengtsfors utreder en
övergång till samord ningsförbundet Väst.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen 202r-06-02

ARENDE 17 Dnr KS 202U258

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal Ll2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal U202L).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fura beslut Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om daglig verksamhet
- stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper.
Inrapporterat till ryO 15 april 2021. Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om särskilt boende
för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till IVO 15 april 2021. Ett beslut 9 $ 2 personlig
assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas, Inrapporterat till ruO L6 april202L.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 202I-04-27, g 55.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 202I-05-25,5 185,
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
202t-05-25

sida
22

S 18s Dnr KS 202Il2sB

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal Ll2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal Ll202L).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om daglig verksamhet
- stängt under pandemi med Covid-19 för att minska smittspridning hos riskgrupper,
Inrapporterat till IVO 15 april 202l.Tvä beslut Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om särskilt boende
för äldre - saknar ledig bostad. Inrapporterat till NO 15 april 2021. Ett beslut 9 $ 2 personlig

assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas, Inrapporterat till NO LG april202L

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 55.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvaftal U202I).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivetse

Kom m u n styre lseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
z02L-05-t2 KS202rl2s8

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud,se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lag om seruice till funktionshindrade (LSS) -
kvaftal U2O2l
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre
månader (kvartal Il202L).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen
avser också avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott. Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För första kvartalet 2021 finns ett fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om daglig
verkamhet - stängt under pandemi med Covid-l9 för att minska smittspridning
hos riskgrupper, InrapporterattillIVO 15 april2021, Två beslutÄldreomsorg 4 kap
1 5 SoL om särskilt boende för äldre - saknar ledig bostad, Inrapporterat till NO 15

april 2021. Ett beslut 9 $ 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura
saknas. Inrappofterat till IVO 16 april202I.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut202l-04-27, 5 55.

Kad Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488164



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zt-44-27

sida

5

g 55 DnrSN 2A21/105

Ej verkställda beslut, rappofterade lffaftal 1 2021

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fyra beslut Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om daglig verksamhe! stängt under pandemi med
Covid-l9 för att minska smittspridning hos riskgrupper. Inrapporterat titl ruO 15 april 2021.

Två beslut Äldreomsorg 4 kap 1 5 SoL om särskilt boende för äldre, saknar ledig bostad.
Inrapporterat till IVO 15 april 2021.

Ett beslut 9 $ 2 personlig assistans LSS, avser sjuklön där faktura saknas. Inrappoterat till IVO
16 april 2021.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse ZAZFA4-L9

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner ätt soclälnämnden bifaller defta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna

ii i.t l
{'--. 'u

Utdragsbestyrkande-lusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 202r-06-02

ARENDE 18 Dnr KS 202L1247

överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Melleruds kommun
gällande Pilgrimsleden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

f . ingå överenskommelsen med Västkuststiftelsen gällande Pilgrimsleden.

2. ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen med
Västkuststiftelsen,

Sammanfattning av ärendet

2010 startades ett projekt genom ett samarbete mellan Dalslands Turist AB, Melleruds, Åmåls
och Bengtsfors kommuner och Svenska kyrkan. I projektet skulle Pilgrimsleden, som genom
Dalsland är 51 kilometer, rustas upp genom att förbättra skyltning, märkning, kartor, spänger
och rastplatser. Under de senaste åren har dock leden inte underhållits på ett kontinuerligt sätt
och de kommuner leden passerar har olika syn på ledstandard vilket gör att leden sköts olika i

de olika kommunerna, Dessutom har vandringsturismen markant ökat,

Pilgrimsleden är genom Melleruds kommun cirka 40 kilometer lång fördelatpå20,7 kilometer
asfalterad vä9,7,3 kilometer grusväg och 12 kilometer stig, Leden går i nordsydlig riktning från
den södra kommungränsen mot Vänersborg längs väg 2149, passerar Bolstad, Grinstad och
Järns kyrka och vidare runt Melleruds golfbana till Holms kyrka. Från Holms kyrka går leden
sedan vidare på småvägar och stigar förbi det före detta motellet i Linderud och sedan vidare
till Upperud. I Upperud viker leden av i Forsbo naturreservat och passerar utsiktsplatsen
Skalåsknatten på väg till rastplatsen vid Livarebosjön, På rastplatsen finns en övernattningskåta,
utedass och grillplats. Leden går sedan vidare norrut till den norra kommungränsen mot Åmå|,

Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit ett
pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder. Projektet har
uWecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika parter i ledutvecklingen, Nya
fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner harmonierar med det
nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i Sverige i stort. Inom ramen för
uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar för att nå de
gemensamt uppsatta målen, I överenskommelsen agerar Västkuststiftelsen ledsamordnare och
följande ansvar hamnar hos kommunen:

o ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom
kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden
genom komm u nen utifrå n framtagna skötsel i nstru ktioner

r utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt
Länsstyrelsen i de fall det behövs.

. föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare eller
Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det finns
försäkringar gentemot markägare (detta gäller en subsidär brandförsäkring som täcker
markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare, Denna kommer att tecknas av
ledsamordnaren).
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. skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som hjälper
kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter för sådana
föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.

. budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, vägvisning,
infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. Arbetet görs i

enlighet med framtagen kvalitetsstandard,

r bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk
led, digital led och marknadsförd led.

. samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till ledsamordnande
och till lantmäteriet.

Överenskommelsen gäller till och med 2023-12-3I då projekttiden löper ut. Ny
överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och skötsel av
lederna.

Mycket av det strategiska arbetet och planering ligger på friluftsutvecklarens roll på
Tillväxtenheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den fysiska leden och dess
underhåll samt står för arrendeavgift till markägare vid rastplatsen vid Livarebosjön. All
uWeckling av leden som medför kostnader utöver vad samhällsbyggnadsförvaltningen har
budgeterat för friluftsanläggningar planeras att sökas projektpengar för tillsammans med de
övriga kommunerna och Västkuststiftelsen. Det gäller framförallt rastplatser och dess
anläggningar,

Västkuststiftelsen kommer att teckna en subsidär brandförsäkring som täcker markägares
självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare, En årlig kostnad kommer därmed läggas på

kommunerna i överenskommelsen utefter hur lång led som ligger i respektive kommun avräknat
asfalterad väg som sköts av Trafikverket. Kostnaden blir för Melleruds kommun cirka 3 280
kronor per år. Kostnaden läggs hos samhällsbyggnadsförvaltningen,

överenskommelsen harmoniserar med den nyss antagna översiktsplanen där en av de fem
målbilderna som handlar om "ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med
god vattenkvalitet", I målet står det att kommunen ska fokusera på att utveckla och
tillgängliggöra strövområden, leder och skyddade områden så att natur och fritid knyts
samman.

Beslutsunderlag

o Förslag till överenskommelse inom projektet Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade
leder för rekreation och turism

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27.
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Komm unstyrelsens a rbetsutskott

Overenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Melleruds
kommun gällande Pilgrimsleden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

. ingå överenskommelsen med Västkuststiftelsen gällande Pilgrimsleden

. ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att underteckna
överenskommelsen med Västkuststiftelsen

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
2010 startades ett projekt genom ett samarbete mellan Dalslands Turist AB,

Melleruds, Åmåls och Bengtsfors kommuner och Svenska kyrkan. I projektet skulle
Pilgrimsleden, som genom Dalsland är 51 kilometer, rustas upp genom att
förbättra skyltning, märkning, kartor, spänger och rastplatser. Under de senaste
åren har dock leden inte underhållits på ett kontinuerligt sätt och de kommuner
leden passerar har olika syn på ledstandard vilket gör att leden sköts olika i de

olika kommunerna. Dessutom har vandringsturismen markant ökat.

Fakta om Pilgrimsleden inom Melleruds kommun
Pilgrimsleden är genom Melleruds kommun cirka 40 kilometer lång fördelatpä20,7
kilometer asfalterad vä9,7,3 kilometer grusväg och 12 kilometer stig. Leden går i

nordsydlig riktning från den södra kommungränsen mot Vänersborg längs väg
2149, passerar Bolstad, Grinstad och Järns kyrka och vidare runt Melleruds
golfbana till Holms kyrka. Från Holms kyrka går leden sedan vidare på småvägar
och stigar förbi det före detta motellet i Linderud och sedan vidare till Upperud. I
Upperud viker leden av i Forsbo naturreservat och passerar utsiktsplatsen
Skalåsknatten på väg till rastplatsen vid Livarebosjön. På rastplatsen finns en

övernattningskåta, utedass och grillplats. Leden går sedan vidare norrut till den

norra kommungränsen mot Åmå|.

överenskommelse
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland,
drivit ett pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade
vandringsleder. Projektet har uWecklat en modell för samarbete och samverkan
mellan olika parter i leduWecklingen, Nya fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram
och skötselinstruktioner harmonierar med det nationella ramverk för hållbara leder
som håller på att tas fram i Sverige i stort. Inom ramen för uppdraget assisterar

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488168
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och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar för att nå de gemensamt

uppsatta målen, I överenskommelsen agerar Västkuststiftelsen ledsamordnare och

följande ansvar hamnar hos kommunen:

o ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går
genom kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led,

samt sköta leden genom kommunen utifrån framtagna skötselinstruktioner

o utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt
Länsstyrelsen i de fall det behövs.

. föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med

markägare eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark
rekommendation att det finns försäkringar gentemot markägare (detta gäller en

subsidär brandförsäkring som täcker markägares självrisk vid skogsbrand
orsakad av vandrare. Denna kommer att tecknas av ledsamordnaren).

. skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som

hjälper kommunerna att drifta leden, Kommunen bör även ansvara för att
representanter för sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag
av kommunen.

. budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning,
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten
infrastruktur. Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.

. bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att
på ett kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån
modellen fysisk led, digital led och marknadsförd led.

. samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till
ledsamordnande och till lantmäteriet.

Överenskommelsen gäller till och med 2O23-L2-3L då projekttiden löper ut. Ny

överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och

skötsel av lederna.

Ansvar och ekonomiska konsekvenser
Mycket av det strategiska arbetet och planering ligger på friluftsutvecklarens roll på

Til lväxten heten. Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen a nsva ra r för den fysiska leden och

dess underhåll samt står för arrendeavgift till markägare vid rastplatsen vid
Livarebosjön, All uWeckling av leden som medför kostnader utöver vad
samhällsbyggnadsförvaltningen har budgeterat för friluftsanläggningar planeras att
sökas projektpengar för tillsammans med de övriga kommunerna och

Västkuststiftelsen. Det gäller framförallt rastplatser och dess anläggningar.

Västkuststiftelsen kommer att teckna en subsidär brandförsäkring som täcker
markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. En årlig kostnad
kommer därmed läggas på kommunerna i överenskommelsen utefter hur lång led

som ligger i respektive kommun avräknat asfalterad väg som sköts av Trafikverket.
Kostnaden blir för Melleruds kommun cirka 3 280 kronor per år. Kostnaden läggs

hos samhällsbygg nadsförvaltningen.

Sida
2 (3)

Översiktsplan
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Overenskommelsen harmoniserar med den nyss antagna översiktsplanen där en av
de fem målbilderna som handlar om "ett gott liv genom upplevelserik fritid i en

tillgänglig natur med god vattenkvalitet'. I målet står det att kommunen ska

fokusera på att utveckla och tillgängliggöra strövområden, leder och skyddade
områden så att natur och fritid knyts samman.

Beslutsunderlag
r Förslag till överenskommelse inom projektet UWeckling av hållbara och

kvalitetssäkrade leder för rekreation och turism

Magnus Olsson Maria Wagerland
Samhällsbyggnadschef Tillväxtchef

Handläggare:
Filip Björndahl
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överenskommelse inom projektet lttveckling av hållbara och
kvalitetssäkrade leder för rekreation och turism

Pafter som berörs av denna överenskommelse:
Överenskom melsen tecknas mella n Västkuststiftelsen och Mel leruds kommun.

Andra pafter som deltar i projektet:
Västra Götalandsregionen
Tu ristrådet Västsveri ge
Förva ltni n gen för Kultu rutveckling, Region Västra Göta la nd
Länsstyrelsen i Västra Götaland

Led som berörc av överenskommelsen:

Pilgrimsleden

Bakgrund:
intresset för friluftsliv år stort och vandring år den vanligaste och mest efterfrågade
aKiviteten. Det är lätt, billigt, finns ofta nära, är dessutom hälsosamt och något som de

flesta kan göra i någon form. Även cykling är mycket populärt. Dessutom är sambandet
mellan friluftsliv och folkhälsa numera väl dokumenterad och underbyggd vetenskapligt.

Vandring och cykling spelar en allt större roll för besöksnäringen och för folkhälsan.
Västra götalandsregionen har dessutom pekat ut just natufturism som en av de främsta
reseanledningarna för att besöka regionen. Många turister som besöker destinationer i

Europa har lång erfarenhet av vandringsturism och det finns förväntningar att komma till
välskötta leder med god markering och vägledning. För att det skall vara meningsfullt att
marknadsföra vandring och cykling i Västsverige kävs det därför en god infrastruKur på

och kring våra leder samt relevant digital basinformation. Kravet på kvalitetssäkrade och

fungerande leder är alltså mycket vikligt både bland närboende och besökare.

Västkuststiftelsen har de senaste Wå åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit
ett pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder.
Projektet har utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika parter i

ledutvecklingen. Nya fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner
harmonierar med det nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i

Sverige i stort. Inom ramen för uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen
kommuner och föreningar på ett flertal sätt med den fysiska leden och med

driftenlorganiseringen, för att nå de gemensamt uppsatta målen. I uppdraget ligger
också utveckling av hemsida och app för lederna.

i samarbetet bidrar även Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för Kulturutveckling
(tidigare Västarvet), samt Länsstyrelsen, utifrån sina specifika kompetenser. För

rollfördelning se nedan.

Samarbetsmodellen har initialt fungerat mycket bra. Ambitionen är att modellen, genom

detta projekt och genom samarbete med fler kommuner om fler leder, ska spridas till fler
delar av regionen.
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Projektet:
Syftet med projeKet Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade leder för rekreation och
turism är att öka tillgängligheten for vandring och cykling, som friluftslivsaktivitet och
som naturturismaKivitet. Detta ska göras genom att Västkuststiftelsen samordnar
utvecklingsarbetet kring ett flertal regionala leder,

Målet är att utifrån perspektiven i det nationella ramverket för hållbara leder för turism och
rekreation skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade regionala vandrings- och cykelleder.
Västra Götaland ska genom detta bli Sverigeledande kring uWecklingen och förvaltningen
av leder för vandring och cykling, med fokus både på närboende och turister.

Ansvarsområden i projeKet:
Västra Götalandsregionen ansvarar för att:

- uppdra åt västkuststiftelsen att agera samordnare
- finansiera Västkuststiftelsens insatser under projektet

Västkuststiftelsen ansvarar för :

- at[ överenskommelse tecknas med de samarbetande kommunerna
- framtagande av styrdokument, såsom kvalitetsstandard, skyltprogram och

driftsinstruKioner samt mallar för avtal och besiKningar
- att stödja kommunerna i den fysiska upprustningen av leden samt i att bygga upp en

organisation för den långsiKiga hållbara förvaltningen av ledenl
- att hålla ihop näWerket av kommuner
- att stödja kommunerna i att ha en gemensam hantering av leddata. rned syfte att få

till en fungerande kedja av datahantering och dataleverans
- utveckla och administrera hemsida, app och sociala media för leden.
- vara kontaktpunkt för allmänhet och turister rörande frågor om lederna
- säkerställa att det finns kartor som motsvarar vandrares behov
- sköta lederna i de reseryat som Västkuststiftelsen förvaltar på uppdrag av

Länsstyrelsen, där lederna finns med i skötselplan.
- utöva kvalitetstillsyn på lederna

Länsstyrelsen ansvarar för att:
- ha ett övergripande ansvar för leder genom naturreservaten de förvaltar, när inget

annat är avtalat.

Kommunerna ansvarar för att:
- ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går

genom kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led, samt
sköta leden genom kommunen utifrån framtagna skötselinstruKioner

- utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt
Länsstyrelsen i de fall det behövs.

- föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare
eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att
det finns försäkringar gentemot markägarez

1 Stöd"t från Västkuststiftelsen kan komma att se olika ut för respektive kommun och är beroende av respektive kommuns behov. Det

övergripande syftet är att få till en likvårdig fysisk kvalitet på hela leden och en likvärdig långsiktig förvaltning av leden. Stödet kan innebära

att tillsammans göra besiktningar, planera och genomföra insatser, söka pengar eller att Västkuststiftelsen gör anpassade utbildhingar som
passar respektive kommuns behov.
2 D"tt" gä11"t. en subsidär brandförsäkring som täcker markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. Denna kommer att tecknas

av ledsamordnaren.
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skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som hjälper
kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter för
sådana foreningar är försäkrade når de arbetar på uppdrag av kommunen.
budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning,
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten
infrastruktur. Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.3
bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen

fysisk leQ digital led och marknadsförd led.a

samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till
ledsamordnande och till lantmäteriet.

Turistrådet ansvarar för att:
- ledernaldelar av lederna marknadsförs nationellt och internationellt.
- I samarbete med lokala turistorganisationer hjälpa företag längs leden med företags-

och produKutveckling i linje med Sverige - Norden - Världen och Hållbarhetsklivet.

Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för att:
- Utveckla det utbud av kultur, kulturarv och naturarv som finns längs lederna, för att

förhöja upplevelsen för vandraren.
- stötta små, mindre etablerade företag samt föreningar och civilsamhällets aktörer att

bli en del av besöksnäringen i Västsverige.
- skapa "alternativa boenden", dvs boendelösningar som blir en reseanledning i sig.

Exempelvis champing (att bo i ett kyrkorum) eller hembygdsturism genom att bo i en

hembygdsgård.

Tidsram:
Överenskommelsen gäller till och med 2023-L2-3L då projekttiden löper ut. Ny

överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och skötsel av
lederna.

För Västkuststiftelsen För Melleruds kommun

Namnförtydligande Namnförtydligande

Morgan E Andersson

3 Dåkomrn"rnasbudgetarreglerasvarjeårkantillgängligaekonomiskamedel förledutvecklingenkommaattseolikautfrånårtill år.

Det är upp tillvarje kommun att inom befintlig ram prioritera så att denna överenskommelse kan hållas. Om tillgångliga medel ett år inte

räcker för att göra det som behövs för att ledens kvalitet ska hållas måste kommunen i dialog med samordnare göra en plan för
bibehållande av ledens standard. I sista hand får kcmmunen vålja att bryta denna överenskommelse.

4 
Detta innebär ett samarbete mellan de inom kommunen som arbetar med, planerar och budgeterar för det fysiska arbetet på leden, de i

kornmunen som årbetar med mårkägarkontäkter och markågaravtal, kommunens GIS-ingenjör samt de inom kommunen som arbetar med

information/turism/marknadsföring och näringsliv.
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Svar på medborgadörslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i
Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar,

Sammanfattning av ärendet

Jerry Andersson, Mellerud, lämnade den 9 februari 202L in ett medborgaförslag om att
förbättra kommunens vildmarksplatser, Friluftslivshandläggaren har genom arbete med
friluftsgruppen som startade upp 2020 lyft upp frågorna om friluftsliv i kommunen och har efter
ett års arbete redan kommit långt med nya grillplatser, röjda och markerade leder, nya avtal
med markägare och många nya skyltar,

I juni 2020 startade kommunens friluftslivsutvecklare en grupp kallad friluftsgruppen med
personer från flera förvaltningar på kommunen som berör arbetet med friluftsliv, En gång i

månaden träffas gruppen för att diskutera frågor som är aktuella gällande friluftsliv.

I samtal med inskrivaren framkom att en av de viktigaste vildmarksplatserna är rastplatsen vid
Livarebosjön längs Pilgrimslden. Friluftsgruppen har under ett års tid arbetat med utvecklingen
av Pilgrimsleden och har under våren 2021 börjat skriva nyttjanderättsavtal med markägare
längs leden. Kommunen kommer att påbörja koll av rastplatsen vid Livarebosjön när avtal finns
med markägaren. I övrigt har kommunen markerat leden bättre under våren 2021,

I friluftsgruppen gås alla friluftsanläggningar igenom som förvaltas av Melleruds kommun.
Arbetet har varit eftersatt men har nu kommit igång med nya grillplatser, röjning av leder,
skyltning och mycket annat,

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan, I översiktsplanen finns målbilder där en av
dem är "Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med god vattenkvalitet". Det
står att kommunen ska fokusera på att uWeckla och tillgängliggöra strövområden, leder och
skyddade områden så att natur och fritid knyts samman, Till översiktsplanen finns även en
genomförandeplan där det finns med att det ska tas fram en friluftsplan. I friluftsplanen
kommer alla kommunens alla friluftsanläggningar att beskrivas och till dessa knyts
skötselplaner,

Beslutsunderlag

r Medborgaförslag
. Komm unstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27,
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i
Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar.

Sammanfattning av ärendet
Jerry Andersson, Mellerud, lämnade den 9 februari 202L in ett medborgaförslag om att
förbättra kommunens vildmarksplatser, Friluftslivshandläggaren har genom arbete med
friluftsgruppen som startade upp 2020 lyft upp frågorna om friluftsliv i kommunen och har efter
ett års arbete redan kommit långt med nya grillplatser, rojda och markerade leder, nya avtal
med markägare och många nya skyltar.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Skrivelsen
Den 9 februari 2021inkom ett medborgarförslag från Jerry Andersson om att förbättra
kommunens vildmarksplatser. I skrivelsen står bland annat att kommunen borde inventera
statusen på vildmarksplatserna i kommunen. Utifrån inventeringen borde kommunen
förbättra/renovera platserna i form av vindskydd, dass, eldplatser etc. I skrivelsen står även att
kommunen borde utföra årliga inspektioner och ta fram skötselplaner,

Motiveringen till skrivelsen är enligt Jerry att vissa rastplatser är i dåligt skick, att
vandringsturismen har ökat, att vildmarksturismen är ett ansikte utåt för kommunen, att det är
"Friluftslivets år" och att friluftsliv ger positiva hälsoeffekter.

Vidare beskrivs att någon kunnig person borde göra inventeringarna och att kommunen ska

ansvara för förbättringarna.

Svar på skrivelse
I juni 2020 staftade kommunens friluftslivsutvecklare en grupp kallad friluftsgruppen med
personer från flera förvaltningar på kommunen som berör arbetet med friluftsliv, En gång i

månaden träffas gruppen för att diskutera frågor som är aktuella gällande friluftsliv.

I samtal med inskrivaren framkom att en av de viktigaste vildmarksplatserna är rastplatsen vid
Livarebosjön längs Pilgrimslden. Friluftsgruppen har under ett års tid arbetat med utvecklingen
av Pilgrimsleden och har under våren 2021 börjat skriva nyttjanderättsavtal med markägare

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488175
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Karl Olof Petersson
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Jerry Andersson

Tjänsteskrivelse
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z02t-02-09 Ks z02LlB4

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Handläggare:

Filip Björndahl
Bygg lovsha nd lägga relFril uftsl ivsutveckla re

0530-181 67
filip, bjorndahl@mellerud.se
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längs leden. Kommunen kommer att påbörja koll av rastplatsen vid Livarebosjön när avtal finns
med markägaren. I övrigt har kommunen markerat leden bättre under våren 2021.

I friluftsgruppen gås alla friluftsanläggningar igenom som förualtas av Melleruds kommun,
Arbetet har varit eftersatt men har nu kommit igång med nya grillplatser, rojning av leder,

skyltning och mycket annat.

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiKsplan. I översiktsplanen finns målbilder där en av
dem är "Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med god vattenkvalitet". Det
står att kommunen ska fokusera på att uWeckla och tillgängliggöra strövområden, leder och

skyddade områden så att natur och fritid knyts samman. Till översiktsplanen finns även en
genomförandeplan där det finns med att det ska tas fram en friluftsplan. I friluftsplanen
kommer alla kommunens alla friluftsanläggningar att beskrivas och till dessa knyts
skötselplaner.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2027-06-02

Änrnoe zo Dnr KS 20191547

Svar på medborgaförslag om att kaftlägga ödehus på landet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie
kommunen har medverkat igällande hållbar landsbygd.

Sammanfattning av ärendet

Karl-Ivar Karlsson, Mellerud, har den 5 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun kaftlägger ödehus enligt den modell som Falkenbergs kommun arbetat
efter,

Kommunens bygglovhandläggare påbörjade arbetet med att se hur en sådan inventering av
ödehus skulle kunna gå till under vinter 2019/2020.I arbetet öppnades möjligheten att gå med
i en förstudie ledd av Dalslands folkhögskola med namnet "Inflyttning för hållbar landsbygd" där
en stor fråga var just ödehus.

I slutrapporten av förstudien som var klar den 31 december 2020 framgick att efter kontakter
med Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande
av Lantmäteriets databas till insamlandet av data för ödehus, Det skulle därför bli ett manuellt
arbete att åka runt i kommunen och inventera, Enligt SKR får själva förmedlingsprocessen
mellan husägare och eventuell köpare/hyresgäst inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier
har det även framkommit gällande tomma hus/ öde hus att erfarenheterna visat, att trots ett
stort antal hus har identifierats som tomma har intresset från fastighetsägarna varit mycket
svalt. Det finns många skäl till att man inte vill hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skäl till
detta; man vill inte ha grannar, ska vara som det varit, jaktmarker etc.

Med slutrapporten av förstudien som grund bedöms att arbetet med inventering av ödehus
avslutas och att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag
o Slutrapport från förstudien om hållbar landsbygd, 2020-I2-3L
o Komm unstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse,

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om att kartlägga ödehus på landet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie
kommunen har medverkat i gällande hållbar landsbygd.

Sammanfattning av ärendet
Karl-Ivar Karlsson, Mellerud, har den 5 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun kaftlägger ödehus enligt den modell som Falkenbergs kommun arbetat
efter.

Beslutsunderlag
r Medborgarförslag
. Slutrapport från förstudien om hållbar landsbygd, 2020-12-31

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 6 november 2019 från Karl-Ivar Karlsson om att kommunen
borde kartlägga ödehus på landet för att bidra till mer inflyttning till kommunen.

Kommunens bygglovhandläggare påbörjade arbetet med att se hur en sådan inventering av
ödehus skulle kunna gå till under vinter 2019/2020.1arbetet öppnades möjligheten att gå med
i en förstudie ledd av Dalslands folkhögskola med namnet Tnflyttning för hållbar landsbygd" där
en stor fråga var just ödehus,

I slutrappoften av förstudien som var klar den 31 december 2020 framgick att efter kontakter
med Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande
av Lantmäteriets databas till insamlandet av data för ödehus. Det skulle därför bli ett manuellt
arbete att åka runt i kommunen och inventera, Enligt SKR får själva formedlingsprocessen
mellan husägare och eventuell köpare/hyresgäst inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier
har det även framkommit gällande tomma hus/ öde hus att erfarenheterna visat, att trots ett
stort antal hus har identifierats som tomma har intresset från fastighetsägarna varit mycket
svalt, Det finns många skäl till att man inte vill hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skäl till
detta; man vill inte ha grannar, ska vara som det varit, jaktmarker etc.

Med slutrappoften av förstudien som grund bedöms att arbetet med inventering av ödehus
avslutas och att medborgarförslaget avslås,

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro180
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Planering av landsbygden spelar en demokratiskt viktig roll.
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lnledning

På uppdrag av Dalslands folkhögskola inom ramen för LEADER har denna förstudie

genomförts som har inriktning på inflyttning för en hållbar landsbygd. Förstudien omfattar

sju kommuner med Dalsland som geografiskt område. De kommuner som omfattas istudien
är: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Vänersborg och Åmå1. Förstudien

ska också bidra till den utbildning som genomförs på Dalslands folkhögskola.

Vi vill tacka alla som gjort denna förstudie möjlig, Ett särskilt tack vill vi ge till
referensgruppen för sitt intresse och engagemang.

Charlotte Day och Kent Javette

Sammanfattning

lntresset för landsbygdsutveckling bland kommunerna är stort och man uppfattar frågan

som viktig, man kan konstatera att det saknas strategiska utvecklingsplaner för
landsbygdsutveckling. Kommunerna har inte gett landsbygdsfrågan den dignitet och stöd

som krävs. Utveckling av landsbygd är ingen enkel fråga och innehåller många komplexa

delar som behöver bearbetas. Nya infallsvinklar behövs tex att involvera

landsbygdsutveckling i översiktsplanen och öppna upp för bo-och byggemenskaper. Tomma

hus är inte lösningen men kan vara bra för några

Bakgrund

Bakgrunden till denna förstudie är en projektansökan inlämnad av Dalslands folkhögskola.

Förstudien syftar bland annat undersöka möjligheterna till:

- bidra till ökad inflyttning som en del i landsbygdsutveckling

- stöd till företag, kommuner och markägare

- samverkan mellan våra kommuner

- inventering av "ödehus/tomma hus"

- organisera ett nätverk med befintliga aktörer

- lärande i samband med Dalslands folkhögskolas kursverksamhet "omställningskurs", Det

goda livet, för en hållbar framtid.

Projektet består i att genom intervjuer med lokala aktörer samla kunskap och genom dialog

med berörda kommuner forma en bild av nuläget avseende existerande obebodda bostäder,

företrädesvis hus på landsbygd, samt att via bred lokal samverkan finna vägar att inspirera

till inflyttning i husen.

3
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Metod

I studien har representanter från Färgelanda, Åmå1, Bengtsfors, Mellerud, Dals Ed,

Munkedal, Vänersborg och Fyrbodals kommunalförbund ingått och bildat en referensgrupp

Fyra träffar har genomförts med referensgruppen med en avslutande workshop.

Frågeenkät till berörda kommuner.

Samtalmed mäklare

Samtal och möten med andra aktörer som arbetat med landsbygdsutveckling har varit:

Medverkande

Färgelanda, Åmå1, Bengtsfors, Mellerud, Dals Ed, Munkedal, Vänersborg och Fyrbodals

kommunalförbund

Örnsköldsviks kommun, Falkenbergs kommun, Umeå universitet, Egnahemsfabriken,

Dalslands folkhögskola, (Kurs: Det goda livet), Högsäters hembygdsförening, Sveriges

kommuner och regioner (SKR), Datainspektionen, enskilda personer, politiker.

Resonemang

lntresset från kommunerna att arbeta med landsbygdsutveckling är stort. Kommunerna har i

olika utsträckning någon form av styrdokument för landsbygdsutveckling. Styrdokumenten

bedöms vara avgörande för att kommunerna prioriterar frågor kring landsbygdsutveckling.

Referensgruppen menar att det behövs tydligare beslut från berörda politiker och

tjänstemän. Bakgrunden till detta är att arbetet kräver kommunala insatser av olika slag.

Frågan om öde hus/ tomma hus är en fråga som väcker många funderingar, Var finns de

tomma husen? Hur får man reda på var? Hur kan man ta reda på detta? Vad kan man göra

som kommun?

Långa resonemang har förts kring GDPR, om det är möjligt som kommun anlita

Lantmäteriets databas och hur dessa uppgifter får/kan hanteras. Efter kontakter med

Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande av

Lantmäteriets databas. Slutsatsen är att kommunerna informerar om att det finns tomma

hus i kommunen som kan vara av intresse för köp eller uthyrning. Själva förmedlings-
processen kan inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier gällande tomma hus/ öde hus

har erfarenheterna visat, att trots ett stort antal hus har identifierats som tomma har

intresset från fastighetsägarna varit mycket svalt. Det finns många skäl till att man inte vill

hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skältill detta; man vill inte ha grannar, ska vara som

det varit, jaktmarker etc.

Vid samtal med kursledaren och kursdeltagarna som genomför "Det goda livet" en

omställningskurs på Dalslands folkhögskola framkommer ett stort intresse för omställning på

landsbygden. En tanke kan vara att skapa en digital plattform där intresserade kan

kommunicera om intresset för tomma hus och bo- och byggemenskap.

4
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Byggemenskaper

Bygg-och bogemenskaper är ett annat sätt att bidra till en omställning och inflyttning på

landsbygden och tätorter i landsbygdskommunerna. Förutsättningarna för detta

förhållningssätt är givetvis att människor går samman utifrån en gemensam syn på boende

och byggande. Det finns flera exempel på detta runt om i landet.

Kommunerna kan om intresse finns anvisa markområden för byggnation och ta med detta i

sitt arbete med översiktsplaner. Upplåtelseformen kan vara av olika slag, tomträtt eller

ägande. Detta utesluter inte att privata aktörer deltar i dessa processer, tvärtom. Bygg-och

bogemenskaper kompletterar det mer traditionella sättet att bo respektive bygga. Om

gemensamhetsprojekt kommertill stånd kan det gynna den lokala bygg-och

hantverksnäringen. Ett annat perspektiv på ovanstående är att människor blir engagerade

och blir delaktiga i sin lokala miljö vilket borde gagna alla.

Exempel:

Divercity

I projektet DIVERCITY samverkar 20 organisationer för att bana väg för fler
byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper

genom utveckling av policy och tjänster/verktyg, främst riktade till byggrupper och

kommuner.

En Byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans
planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Alla gruppers visioner bidrar till
en diversitet och mångfald i utbudet av bostäder och livsmiljöer.

Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd:

a

ger förbättrade möjligheter att bygga i hela landet

lokal förankring och engagemang

skapar lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet

https ://www. d ivcity.se/om projektet

5
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Kollektivhus.nu

Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och
fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den
svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen
stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

www.kollektivhus.se

Socialt byggande och modernt självbyggeri den tg -20 september 2019

www.socia I bygga n de.se

Fören ingen Byggemenska per

"En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans
planerar,

låter bygga och senare använder en byggnad"

www.byggemenskap.se

Global utmaning, oberoende tankesmedja

www.globalutmaning.se

Dalslands fol khögskola

Dalslands folkhögskola har startat en utbildning Det goda livet som är en eftergymnasial

särskild kurs med inriktning på landsbygdsfrågor.

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som möjliggör en

omställning.

https ://www.d a ls.fh sk.se

6
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Frågor till kommunernas representanter i referensgruppen:

Kan du med några ord beskriva/kommentera nedanstående.

t. Anser du att det behövs en bättre politisk förankring om landsbygdsuWeckling i din

kommun?

När det gäller förankringen i kommunerna ser det lite olika ut. En del kommuner har tagit ett
mer fast grepp om landsbygdsutvecklingsfrågan medan andra kommuner, visserligen har en

positiv inställning, är lite mer otydliga gällande landsbygdsutvecklingen. Det finns en risk att
landsbygdsfrågorna "försvinner" om man inte har en specifik agenda för
landsbygdsutveckling

Ett exempel på en kommun som tagit ett mer fast grepp om landsbygdsfrågan är Dals Eds

kommun.Förutom att ingå i föreliggande förstudie har Dals Eds kommun anslutit sig till ett
forskningsprojekt med Umeå Universitet. Dals Eds kommun vill också öppna upp för en

samverkan med de sju ingående kommunerna i inom ramen för forskningsprojektet i nästa

steg. *

Dals Eds kommun:

"Dals-Eds kommun ansöker härmed om att få deltaga i steg 2 av FORMAS-projektet
"Kollektiva boenden för miljoner personer? Hållbar omställning och socio rumsliga relationer
i skärningspunkten mellan lokal planering och gräsrotsinitiativ.". *

I en landsbygdskommun finns svårigheter för framför allt den yngre generationen att ta sig

in på bostadsmarknaden. Begagnatmarknaden för bostäder är begränsad och de hus som

7
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kommer ut på marknaden försäljs snabbt. På grund av låga marknadsvärden i kombination

med höga produktionskostnader finns också svårigheter i att bygga nytt.

"Dals-Eds kommun vill genom projektet identifiera och genomföra åtgärder för att få till
rotation på bostadsmarknaden i kommunen och möjliggöra flyttkedjor genom att skapa ett
varierat utbud i attraktiva boendemiljöer som matchar efterfrågan. I kommunen finns plats

för fler och vår förhoppning är att genom projektet även kunna bidra till en ökad inflyttning.

Genom projektet ansöker vi om medel om 200 000 kr som i första hand ska finansiera en

marknadsundersökning av efterfrågan på bostäder inom kommunen samt en inventering av

tomma hus. Utifrån identifierat utbud och efterfråga avser vi sedan ta fram och genomföra

konkreta åtgärder för att matcha utbud och efterfrågan i syfte att få till en rotation på

bostadsmarknaden."
]-::'*Id

Faktablad_ansökan.p

Vad man kan konstatera är att kommunerna måste förtydliga och på olika nivåer förankra sin

syn på landsbygdsutvecklingen. Klart fastställa en strategi och utforma någon form av

styrande dokument för att ge legitimitet för frågorna i organisationen.

2. Finns det en plan som är politiskt fastställd för landsbygdsutveckling i kommunen?

Här råder generellt en otydlighet gällande kommunernas förmåga och strategiska planering i

dagsläget. Det som talar för en mer genomarbetad syn är att kommunerna är positiva och

uttrycker en vilja att arbeta med landsbygdsutveckling. Mångt och mycket kan säga att det är

en förståelsefråga, en resursfråga och en samordningsfråga. Det som krävs är tydliga
politiska beslut om färdriktning och direktiv för genomförande.

3. Förstudien ska ge tankar och ett nuläge i första hand. Om förstudien ska leda till
eller kommer till slutsatsen att ett genomförandeprojekt ska genomföras. Tror du

att din kommun kommer att delta i det nya projektet?

Då det framkommit under förstudien att det saknas politiska beslut om resurser och

uppdrag är slutsatsen att förstudien leder till och föreslår ett genomförandeprojekt.

"Här fär kommunerna återkomma med svar" författarens kommentar

GDPR och tillämpningen av Dataskyddslagen har skapat en osäkerhet när det gäller att ta
reda på fastighetsägare via Lantmäteriets register.

df
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4. Kan er kommun tänka sig att annonsera och informera om tomma hus i kommunen så

att andra ev. kan köpa eller hyra dessa?

Alla deltagande kommuner har uttryckt ett intresse för att de tomma hus som finns i de

olika kommunerna tas i anspråk på något sätt.

Några frågeställningar gör sig gällande kring frågan.

Hur tar man reda på var de tomma husen finns och hur kan detta gå till?

Ett sätt är att använda sig av Lantmäteriets dataregister, men låter det sig göras?

Efter kontakt med Sveriges kommuner och regioner samt Datainspektion är frågan inte helt

enkel.

Svaret kring detta är att kommunerna givetvis har ett intresse av att skapa förutsättningar
för boende och inflyttning, intresse för allmännyttan. Problem uppstår när och hur kan man

samla in uppgifter och när dessa blir registrerade.

Och sedan hurfår man göra? Det ärförst då man gjort detta tex upprätta ett register som

frågan kan prövas lagenligt. Det är här frågan blir högst osäker.

Ett annat perspektiv är att om kommunen tar reda på de ödehusen och sedan förmedlar
dessa kan det uppstå intressekonflikter med det privata såsom mäklarfirmor.

Ett sätt att sprida kännedom är att starta tex en Facebook sida där intressenter av olika slag

kan få kontakt. lnitiativet och administration bör i såfall stå utanför kommunens försorg.

5.Kommer kommunen att ingå i ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte?

lntresset för ett nätverk mellan kommunerna finns men detta behöver förtydligas så att
driftsformerna och rollerna blir klarlagda. Det krävs med andra ord en organisation som

håller ihop nätverket. En viss administration och resurser krävs för att nätverket ska kunna

bildas och bestå över tid. Dessutom är det viktigt att klargöra nätverkets syfte och roll.

Dalslands folkhögskola

Som ett led i inflyttning för en hållbar landsbygd har Dalslands folkhögskola startat en 1-årig

Utbildning "Det goda livet, för en hållbar framtid.

Målet med kursen är:

" Att deltagarna efter kursen har tillägnat sig praktisk kunskap inom flera områden som

behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. De har också efter kursen

kunskaper om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på

individnivå."

9
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Under utbildningens gång skapas kontakter i närområdet som kan visa sig användbara både

för kursdeltagarna och lokalsamhället. Exempel på detta är att lära känna kommunen och se

dess möjligheter, få kontakt med politiker och tjänstemän. Kursdeltagarna har under
utbildningens gång besökt människor på olika platser i Dalsland som har gjort en omställning
till ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. Med dessa besök byggs det upp ett nätverk med

kontakter i de olika lokalsamhällena och Dalsland i stort.

Som ett komplement eller om man så vill kan Dalslands folkhögskola genom sina

utbildningsmöjligheter bidra till och utbilda och ansluta sig till någon form av bo-och

byggemenskaper.

Det pågår initiativ som understöds av bla. Kommuner och myndigheter iTyskland, Frankrike,

Storbritannien och Sverige för att på olika sätt stimulera och ge bättre förutsättningar för bo-
och byggemenskaper som ett led i omställning för människor.

Det finns mycket litteratur gällande synen på landsbygdsutveckling och bo-och

byggemenskaper. Jag vill särskilt framhålla två projekt som kan vara till nytta att studera
närmare.

"Landsbygdsutveckling i översiktsplaneringen Slutrapport för pilotprojekt 5"

Samproduktion mellan länsstyrelserna i Kalmar, Jämtlands och Västernorrlands län

,g:
ldfj

Landsbygdsutvecklin
g.pdf

Landsbygdsutveckling i översiktsplanering - slutrapport projekt 5 Samproduktion mellan
länsstyrelserna i Kalmar, Jämtlands och Västernorrlands län Författare: Stina Pettersson,
Länsstyrelsen Västernorrland Britt-Mari Nordstrand, Länsstyrelsen Jämtland Eva

Engström,Länsstyrelsen Jämtland Marianne Örnblom, Länsstyrelsen Kalmar Therese

Byheden, Länsstyrelsen Kalmar

FORMAS

Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boende

Charlotta Hedberg, Umeå universitet

€:,4
Umeå universitet pdf
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Slutsatser

o Deltagande kommuner är positiva till en förstudie gällande hållbar inflyttning på

landsbygden

o Kommunerna saknar till stor del strategiska planer för landsbygdsutveckling

o Politiken måste involveras på ett tydligare sätt och ange inriktningen
. Tydligare direktiv och stöd måste ges tilltjänstemännen i kommunen

o Mäklarfirmorna ser inte ödehus som en stor marknad
r Tomma hus är en möjlighet i begränsad omfattning för inflyttning och tex.

kultu rbyggnadsvård.
o Start av tex. en Facebookgrupp för de som kan vara intresserade av tomma hus

i Dalsland

o Människor är generellt obenägna att hyra ut eller sälja sina "tomma hus"
r Perspektivbyte, fundera på bo-och byggemenskaper för landsbygdsutveckling
r Bo- och byggemenskaper om de bildas kan ge ett större genomslag för

landsbygdsutveckling.

o För fortsatt arbete och genomförande föreslås ett senomförandeproiekt där varje

kommun gör sin del och tillsammans med övriga kommuner bildar ett nätverk för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, lära av varandra

r Svårt med samordning mellan sju kommuner då olika förutsättningar föreligger
o Mellankommunala samarbeten kanske är att föredra
r Dalslands folkhögskola kan vara en motor för kommunerna

II
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Referensmaterial

En annan kommunalekonomi, Assmo och Wihlborg,2Ol4, Linköpings universitet

Jordad - enklare liv i kollapsens skugga, David Jonstad, Ordfront, Stockholm, 2016

https://j ord bru ksverket. se

Bilagor

* bilaga (1) Projektansökan

Ansökan.pdf

r

Beslut om stöd.pdf

* bilaga (2) Jordbruksverkets beslut

ffi

G
Aktivitetsplan för

Leader-ansökan 2020

* bilaga (3) Aktivitetsplan
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

MELLERUDS
KOMMUN

Personuppgifterna behandlas enligt PIJL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

Försl resenterar här kort ditt fö

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
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Kom mu nstyrel sekontoret

Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: 77 74 40-8 Orgnr: 212 000-1488

ort och aaunpftt l{.uuy' I,c lq t t n z I ) Jt a .s*'^" 
Ka P[^ | va t" l(arl !'! p 0 T F XtS 1^l 

"(7oo"" 
fr0lq"fad lY e ll a tnt /(/evc /4 I

Postadress 4t I q E Pletler"ill
E oostadress 

Å*rLun rn , .rl^,t-* 0 ,^*/ u ,(*n

KartLäGGa, AJa hrs Pä Lanået
FAtfSEt,rFfns lvt oDELL,44 /fuf

€ h/ tgI

BIDRAR TILL I'1 ER IIVFLUTTI/ IN6

rtLL Ka uy u tl r tv

194



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en 202L-06-02

ARENDE 21 Dnr KS 20L71466

UWeckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita
Sannar och närområdet till Sunnanå

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar redovisningen tillförslagsställaren.

Sammanfattning av ärendet

Den 29 augusti 2017 inkom en skrivelse från Gösta Wessman, Mellerud, om att
kommunen borde ansöka om EU-bidrag för att uWeckla det rörliga friluftslivet på och i

anslutning till Vita Sannar och närområdet i Sunnanå.

Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för
att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet vid och i anslutning till Vita Sannar
och närområdet till Sunnanå. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en
kostnadskalkyl för projektet för redovisning vid arbetsutskottets sammanträden den
19 december 2017.

Den 3 mars 2020 tilldelades friluftslivsuWecklaren ärendet. I juni 2020 startade
friluftslivsutvecklaren upp något som heter Friluftsgruppen med personer från flera olika
förvaltningar som berör frågor gällande friluftsliv,

En av Frilufsgruppens första initiativ var stigen mellan Vita Sannar och Sunnanå samt
motionsslingan iVita Sannar. Stigen fick arbetsnamnet Sjöskogsleden och det började
projekteras med start i Sunnanå hamn.

Först ut var Hamnslingan, en 1,5 kilometer lång stig med start och mål i Sunnanå hamn.
Det skickades ut förslag på nyttjanderättsavtal till alla markägare längs Sjöskogsleden
och det togs fram skyltar och markeringar. Dessvärre var det en markägare som efter
lång dialog inte kunde tänka sig att leden gick över hens mark. Detta gjorde att projektet
stannade av, och gruppen började leta på alternativa dragningar. Förslag på en alternativ
dragning har tagits fram och utredningen kring detta fortsätter under våren/sommaren
202L.

Motionsslingan iVita Sannar har besiktigats och rojts från sly. Slingan ska till en
början göras iordning med dräneringar, ny markbeläggning på vissa ställen samt
ledmarkeringar. Arbetet påbörjades våren 2021. Under 2022\<an förhoppningsvis
motionsslingan kompletteras med bättre träningsanläggningar under förutsättning att
budget finns för projektet,

Det rörliga friluftslivet i området har även bättrats genom att kommunen har anlagt en
grillplats i Vita Sannar och en i Sunnanå hamn.

I Sunnanå hamn anläggs även en iläggningsbrygga för kajak/kanot under våren 2021,

Under vintern 20201202L har spängerna i Sunnanå naturreseruat uppgraderats med
halkskydd.
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MEIIERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

202t-06-02

Genom denna redovisning av genomfört och pågående arbetet vill Friluftsgruppen visa
på att kommunens arbete med friluftsanläggningar har påbörjats och att det kommer
fortsätta att utvecklas,

Beslutsunderlag

. Gösta Westmans skrivelse

. Arbetsutskottets beslut 20L7-08-29, g 3L7.
r Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, 5 15.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2021,
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Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-05-27 K520t71466

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

UWeckling av det rörliga friluftslivet på och ianslutning till Vita
Sannar och närområdet till Sunnanå

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar redovisningen till förslagsställaren

Sammanfattning av ärendet

Den 29 augusti 2017 inkom en skrivelse från Gösta Wessman, Mellerud, om att
kommunen borde ansöka om EU-bidrag för att utveckla det rörliga friluftslivet på och i

anslutning till Vita Sannar och närområdet i Sunnanå.

Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för
att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet vid och i anslutning till Vita Sannar

och närområdet till Sunnanå. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en

kostnadskalkyl för projektet för redovisning vid arbetsutskottets sammanträden den
19 december 20L7.

Den 3 mars 2020 tilldelades friluftslivsuWecklaren ärendet. I juni 2020 startade
friluftslivsutvecklaren upp något som heter Friluftsgruppen med personer från flera olika
förvaltningar som berör frågor gällande friluftsliv.

En av Frilufsgruppensförsta initiativ var stigen mellan Vita Sannar och Sunnanå samt
motionsslingan i Vita Sannar. Stigen fick arbetsnamnet Sjöskogsleden och det började
projekteras med start i Sunnanå hamn.

Först ut var Hamnslingan, en 1,5 kilometer lång stig med start och mål i Sunnanå hamn.
Det skickades ut förslag på nyttjanderättsavtal till alla markägare längs Sjöskogsleden
och det togs fram skyltar och markeringar. Dessvärre var det en markägare som efter
lång dialog inte kunde tänka sig att leden gick över hens mark. Detta gjorde att projektet
stannade av, och gruppen började leta på alternativa dragningar. Förslag på en alternativ
dragning har tagits fram och utredningen kring detta fortsätter under våren/sommaren
202r.

Motionsslingan i Vita Sannar har besiktigats och röjts från sly. Slingan ska till en

början göras iordning med dräneringar, ny markbeläggning på vissa ställen samt
ledmarkeringar. Arbetet påbörjades våren 2021. Under 2022kan förhoppningsvis
motionsslingan kompletteras med bättre träningsanläggningar under förutsättning att
budget finns för pCIektet.

Det rörliga friluftslivet i området har även bättrats genom att kommunen har anlagt en
grillplats i Vita Sannar och en i Sunnanå hamn.

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se197
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Gösta Westman

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-05-27 K520t71466

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Handläggare:

Filip Björndahl
Fritidsutvecklare
0530-181 67
filip. bjorndahl@mellerud,se

Sida

2 (2)

I Sunnanå hamn anläggs även en iläggningsbrygga för kajak/kanot under våren 2021.

Under vintern 20201202I har spängerna i Sunnanå naturreservat uppgraderats med
halkskydd.

Genom denna redovisning av genomfört och pågående arbetet vill Friluftsgruppen visa
på att kommunens arbete med friluftsanläggningar har påbörjats och att det kommer
fortsätta att utvecklas.

Beslutsunderlag

o Gösta Westmans skrivelse
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
2018-01-09

sida
22

S 15 Dnr KS 2017/466,706

Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå, utredningsuppdrag

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet besl uta r att

1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att
genomfora en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närom.åa"t tilt sunnänå.

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2018.

Sammanfattning av ärendet
Gösta Westman, Mellerud, har i en skrivelse den 14 augusti 201-7, ansökt
om EU-bidrag för att få till stånd en utveckling av det rörliga friluftslivet på
och i anslutning till Vita Sannar och nårområalt ult Sunnariå.

Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti 2OL7, 5 3I7, att ge t.f. kommunchefen i
uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att genomfbra en utveckling av det
rörliga friluftslivet på och ianslutning till Vita Sannaioch närområaettitt Sunnanå
och ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet.

Beslutsunderlag
o Gösta Westmans ansökan om EU-bidrag.
. Arbetsutskottets beslut 2Ot7-O8-29, S 3L7.
. Svar från Europa Direkt Fyrbodal.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som kråvs för att

genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och nårområa"t titt sunrianå.

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den B maj 2018.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen

t't t'^5rl

Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2477-A8-29

sida

25

g 3L7 Dnr KS 2Ot7l466.LO6

Ansökan om Eu-bidrag för utveckling av det rörliga
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och
närområdet till Sunnanå

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet besluta r att
1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs for att

genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområdet tilt Sunnana.

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet.

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
19 december 2OI7.

Sammanfattning av ärendet
Gösta westman, Mellerud, har ien skrivelse den 14 augusti zoL7, ansökt
om EU-bidrag för att få till stånd en utveckling av det rbrliga frituftslivet på
och i anslutning till Vita Sannar och närområdet tiil Sunnanå.

Beslutsunderlag
. Gösta Westmans ansökan om EU-bidrag

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1' 9e t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att

genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområOet titt Sunnana.

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl fcir projektet.

3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
19 december 2O17.

Beslutsgång

Ordforande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

,.,.Justerandes 
signq\\f Utdragsbestyrkande
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Mellerud 20L7^08-L4

KOMMUNSTYRELSEN

46480 MELLERUD

ANSÖKAN OM EU-BIDRAG FOR UTVECKLING AV DET RÖRUCA FRILUFTSLIVET

pÅ ocH I ANSLUTNTNG TILL vtrA sANNAR ocH trlÄnorvlnÅDrT TILL sUNNANÅ.

Under de 27 år som undertecknad delvis arrenderat Vita Sandars Camping har

det under åren diskuterats och framförts önskemål om att kunna komma till

carnpingen sjövägen för dagsbesök eller för övernattning i båten. Detta har ju

ej varit möjligt, eftersom viken är så långgrund, varför rnan skulle kunna

anlägga en vågbrytare från Jättebryggan till "Näsan" för att dämpa vågorna .

Med dagens teknik bör detta ej orsaka några större problem. Frågan om en

invallning hade diskuterats redan under 50-60 talet i S-gruppen och i

fullmäktige men något beslut togs aldrig. Denna information har jag fått från

Gunnar Engkvist som först var med i Vita Sannar kommittdn och därefter

Köpingens l:a ordförande i början i av 60-talet i den nya fritidsnämnden. Från

dem kom också förslaget om byggnation av servicebyggnad ,

omklädningshytter, badbrygga med hopp torn, äskådarbrygga, och toaletter allt

till en kostnad av 40000:-. 20000:-,skänkta av Barnens Dagskommittö och

reseryerade rnedel 25000:- och placerade vid "näsan" av Gunnar kallad

Pojkberget.

Orn vågbrytaren byggs skulle man kunna uppfylla ett annat önskemålfrån

handikappade som önskar bada iVänern i djupare vatten. Lösningen skulle
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kunna vara en gumrnimatta?, annat alternativ för att komma över sanden sarnt

en ordentlig brygga med placering vid "näsan".

En bieffekt vid normalt vinterväder skulle bli, att kunna anordna en isbana på

det lugnare vattnet, till nytta för campingen och handeln under lågsäsong och

naturligwis till glädie för Mellerudsborna.

2-km spåret med motionsstationer behöver rustas upp till samma standard

som i Dals Rostock och iÄsensbruk och med liknande belysning som på

cykelvägen. Många säsongsgäster och Mellerudsbor använder spåret året runt.

Stigen Vita Sannar- Sunnanå är otroligt dålig och Gunnar Engkvist tycker att all

skyltning skalltas bort orn ingenting blir giort. Stigen bör breddas till ca 1,5

meter, ftisas eller grusas så att gående med barnvagn enkelt tar sig fram.

Kommunens tjänstemän klarar säkert av att göra en realistisk

kostnadsbedömning av våra förslag och vid ett bifall kan nämnas att 1995

gjorde institutet för turism och reseforskning vid Högskolan i Falun-Borlänge

under ledning av fil dr Magnus Bohlin en utredning om turismen i Dalsland'

Mellerud besöktes av en grupp studenter som föreslog en del åtgärder för att

profilera kommunen och det kan vara intressant att ta del av detta, varföriag

har beställt en kopia av denna för att se om det finns något att tillägga.

Ett väl utarbetat förslag skulle ytterligare sätta Mellerud i framkant som en

liten men innovativ kommun för uWeckling av det rörliga friluftslivet
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

Änenoe zz Dnr KS 2o2tl59

Svar på remiss - Ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av byggnadsplan
för del av Liane 1:1.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 202L, g 33, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta handlingar för ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1. Kommunstyrelsen
beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta denna ändring av byggnadsplanen
i enlighet med kommunfu llmäKiges delegationsordning,

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och L:22-l:25
bredda det byggbara området genom att minska andelen punktprickad mark inom
fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får inredas. Den tidigare
exploateringsgraden kvarstår. Ändringen görs för att göra byggnadsplanen mer flexibel och
anpassad tilltopografin i området. Den ursprungliga planens huvudsyfte, fristående
bostadsbebyggelse, kvarstår. Planändringsförslaget har varit ute på samråd under tiden
29 mars - 19 april 2021. Planförslaget har främst reviderats avseende geoteknik.

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj202L att skicka ut planändringsförslaget på
granskning. Granskningstiden är mellan 31 maj - 14 juni 202L.

Beslutsunderlag

. Granskningshandlingar
r Komm u nstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse

BILAGA + ARBETSMATERIAL

Årendet behandlas av arhetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27,
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Svar på remiss - ändring av byggnadsplan för del av Liane
1:1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot forslag till ändring av
byggnadsplan för del av Liane 1:1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 202I, g 33, att ge byggnadsnämnden
iuppdrag att upprätta handlingarförändring av byggnadsplan fördelav Liane 1:1.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta
denna ändring av byggnadsplanen i enlighet med kommunfullmäktiges
delegationsordning.

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och

l:22-I:25 bredda det byggbara området genom att minska andelen punktprickad

mark inom fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får
inredas. Den tidigare exploateringsgraden kvarstår. Ändringen görs för att göra

byggnadsplanen mer flexibel och anpassad till topografin i området. Den

u rspru ng liga pla nens h uvudsyfte, fristående bostadsbe byggelse, kva rstå r.

Planändringsförslaget har varit ute på samråd under tiden 29 mars - 19 april 2021.

Planförslaget har främst reviderats avseende geoteknik,

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj202l att skicka ut planändringsförslaget
på granskning. Granskningstiden är mellan 31 maj - 74 juni202L

Beslutsunderlag
. Granskningshandlingar
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-Os-28 KS2O2l/5a,

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0530-181 69
freddie.carlson@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se204



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

röNeoRaGNINGSLISTA

2021-06-02

ÄRrNor zg Dnr KS 20211275

Seniorkoft i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över 65 år och ger
kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik,

Kostnader för 202I och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta beaktas i

budgetarbetet.

Alternativt,

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkoft under lågtrafik för medborgare över 65 år och
ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.

Kostnader för 2O2L och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta beaktas i

budgetarbetet.

Alternativt,

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över 75 år och ger
kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.

Kostnader för 202I och2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 fär detta beaktas i

budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 att bifalla två medborgarförslag avseende
införandet av seniorkort och sedermera ge handläggare i uppdrag att utreda frågan vidare,

Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkort är med
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre
möjliga scenarier/alternativ.

Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliqa inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att denne
inte betalar någon avgift. Det är alltså en maxkostnad för engångskostnaden och den årliga
kostnaden som presenteras. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande
i andra likvärdiga kommuner cirka 90 o/o.

Alternativ Fast kostnad
(engångskostnad)

Ärlig kostnad

65+ lågtrafik 348 975:- 348 975:-
65+ dygnet runt 348 975:- 413 600:-
75+ dygnet runt L7L 720:- 17I720:-

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Frän det att Västtrafik fått ett
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas.

Det finns i förfogandeanslagen medel för ovan nämnda alternativ för 202t och 2022. För 2023
och framåt måste kostnaden beaktas i budgetarbetet och är beroende av skatteprognoser och
statsbidrag.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2021-06-o2

Senioren kan via seniorkoftet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c. Priset inkluderar
även resor med Näftrafik.

Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.

Närtrafik innebär resor från landsbygd till någon av kommunens fem Närtrafikhållplatser (eller
vice versa) vardagar mellan 9:30-10:30, 12:30-13:30, 15:00-16r00, 18:00-19:00 och 21:00-
22:00.

Av Melleruds angränsande kommuner har Bengtsfors och Ämål seniorkort från 65 år, dygnet
runt, Färgelanda och Vänersborg har seniorkort från 75 år, dygnet runt, och Dals-Ed saknar i

dagsläget denna möjlighet.

Kommunstyrelsen har valt att ingå upphandling för öppen skolskjutstrafik med trafikstart 2023.
Upphandlingsunderlaget är ännu inte klart och tillika inte inkomna anbud.

Eftersom frågan är av politisk vikt lämnas tre förslag till beslut, som är för medborgare över
65 år dygnet runt, 65 år under lågtrafik eller 75 år dygnet runt.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202L-02-25
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arhetsutskottet uid sammanträdet den I juni 2O27.
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Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Seniorkort i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över
65 år och ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.

Kostnader för 202t och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 fär
detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkoft under lågtrafik för medborgare
över 65 år och ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.

Kostnader för 2021 och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 fär
detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över
75 år och ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.

Kostnader för 202I och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 fär
detta beaktas i budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 att bifalla två medborgarförslag
avseende införandet av seniorkoft och sedermera ge handläggare i uppdrag att
utreda frågan vidare.

Föfrågan om tillköp
Handläggare har efterhöft hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av
seniorkort är med forutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik
har levererat en kalkyl över tre möjliga scenarier/alternativ.

Ekonomiska konsekvenser
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och

nedan redovisning innebär att samtliqa inom aktuell åldersgrupp tecknar ett
seniorkort och att denne inte betalar någon avgift. Det är alltså en maxkostnad för
engångskostnaden och den årliga kostnaden som presenteras. Enligt Västtrafik är
andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner cirka
90 o/o.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se207
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Datum Diarienummer
2021-05-19 K520211275
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Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Från det att Västtrafik
fått ett skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan

seniorkort kan införas.

Det finns i förfogandeanslagen medel för ovan nämnda alternativ för 2021 och

2022. För 2023 och framåt måste kostnaden beaktas i budgetarbetet och är
beroende av skatteprognoser och statsbidrag.

Kom plettera nde i nformation
Senioren kan via seniorkoftet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.

Priset inkluderar även resor med Näftrafik.

Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15,00 och 18.00-06.00, dygnet runt på

helger och helgdagar.

Närtrafik innebär resor från landsbygd till någon av kommunens fem

Närtrafikshållplatser (eller vice versa) vardagar mella n 9 : 30- 10 : 30, 12 : 30-13 : 30,

15:00-16:00, 18:00-19:00 och 21 :00-22:00.

Av Melleruds angränsande kommuner har Bengtsfors och Ämål seniorkort från 65

år, dygnet runt. Färgelanda och Vänersborg har seniorkort från 75 år, dygnet runt,
och Dals-Ed saknar i dagsläget denna möjlighet.

Alternativ Fast kostnad
(engångskostnad)

Ädig kostnad

65+ lågtrafik 348 975- 348 975:-

65+ dygnet runt 348 975:- 413 600:-

75+ dygnet runt I7l 72O- I7L 720:-

Göbbdo

Mfrrl

leagtltoE

lngt
0.Ltd Bu&patr!

Tanh

lrdend lråtudF&0olsndå

G&Qe

Udk6pin!
sf6lldå

GriSO Stsh

16[hlnrn llto

Vr6
EsunOt

t &i6!en

80.at
teilyda

T@e

Lld'iKun03båclå
Setfng.

kltlrhi ldaholD

Udd.wll. Vlrqr6!sg

vlrglrd! Hsntd!'

liL6

(utrgåk

Ullå €dsi

Muk drl

ly.9hl

låi.boö

Xrds$oa!

Stonuogsond

208



,tl.I
lå

al
ra

n-
lr

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-19 KS202rl27s

Seniorkort vid öppen skolskjuts
Kommunstyrelsen har valt att ingå upphandling för öppen skolskjutstrafik med

trafikstaft 2023. Upphandlingsunderlaget är ännu inte klart och tillika inte inkomna

anbud.

Handläggare har rådfrågat Västtrafik om huruvida denna upphandling med

eventuella genomforande kan leda till att utnyttjandegraden av seniorkoft blir
lägre, samt om det kan finnas tillräckliga positiva effekter av att tillgängliggöra

skolskjutstrafiken som förtar effekten av att införa seniorkort.

Västtrafik resonerar som följer;
En öppen skoltrafik ger fler resmöjligheter för alla (jämftirt med stängd skoltrafik
eller att kommunen upphandlar skoltrafiken själva) och bör inte innebära en lägre
nyttjandegrad på seniorkorten, fler resmöihgheter kan tuärtom innebära en

möjtighet till fler resor med seniorkort. Det kan iu däremot vara så att det inte är
på just skollinjerna som senrörerna välier att resa, de turerna gåriu exempelvis

tidigt på morgonen och seniorerna har kanske ett störe behov av att resa på
förmiddagen till tex butiker eller annat. Hur mycket senrbrerna reser med sina

seniorkort, och i vilken trafik de reser, påverkar dock inte kostnaden.

Kostnaden för seniorkoft baseras på intäktsbortfall, det vill säga Västtrafik ska få
ersättning för de intäkter som seniorerna i kommunen tidrgare betalade qälua för
sina resor. Om kommunen i framtiden väljer att avsluta sennrerbjudandet ska det
inte ha någon påverkan på Västtrafiks intäkter, de resor som seniorerna kommer
att återgå till att betala själva för vid en sådan förändring är de resor som de
betalade ftir innan införandet.

Det som kan påverka kommunens kostnad för seniorkoft är om den öppna

skoltrafiken innebär att många seniorer som idag inte har tillgång till kollektivtrafik
får möjlighet att resa, då kan det bli så att fler senrorer välier att beställa ett
seniorkort (om man inte har någon kollektivtrafik där man bor kanske man inte
beställer något kort). Eftersom kommunen betalar per koft kan kostnaden då bli
högre än om resmöjligheten med skoltrafiken inte finns. Eventuellt kommer dock
antalet seniorer som beställer ett senrorkort vara ungefär detsamma både med och

utan öppen skoltrafik - vill man beställa ett kott gör man kanske det oausett hur
många resmöjligheter man har.

Slutsatser
Enligt tillköpskalkylen från Västtrafik finns det tre olika alternativ för ett införande

av seniorkot. Handläggarens bedömning är att införandet av ett seniorkoft
troligen ökar rörligheten bland Melleruds kommuns äldre men även att det ökar

resandet med kollektivtrafik totalt sett eftersom en del av de resor som genomförs

med bil idag istället kommer ske kollektivt. Detta gagnar kommunens samtliga

medborgare eftersom ett ökat resande eventuellt förhindrar eventuella

neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till att resa mer miljövänligt
och således uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen.

Alla tre alternativens nytta får vägas mot kostnaden av dess införande. Eftersom

syftet med seniorkoften inte är tänkt att nyttjas för arbetspendling, utan för resor

till exempelvis dagligvaruhandel, vårdcentral/sjukhus och nöjespendling till
Trestadsregionen, skulle egentligen ett utbud under lågtrafik räcka. Dock finns det
idag begränsningar vad avser tidtabellssavgångar till-/från Dals Rostock och
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Äsensbruk för såväl arbetsresor som fritidsresor. Det finns i princip inga

möjligheter att resa fram och tillbaka mitt på dagen och risken finns att om
medborgaren anländer till Melleruds tätort under dagen så hamnar hemresan inom
interuallet för "högtrafik". Resor med Närtrafik är ett alternativ, men dessa kan inte
heller nyttjas under "lågtrafik" på grund av tjänstens givna tidsramar. Fler resor
kommer däremot bli tillgängliga inom "lågtrafik" från 2023 om kommunen väljer
att gå vidare med upphandlingsunderlaget för öppen skolskjutstrafik.

Om huruvida seniorkort ska erbjudas från 65 eller 75 år så finns det olika aspekter
att reflektera kring. Bilismen är starkt rotad och än så länge finns inte den frivilliga
förändringsbenägenheten hos allmänheten att gå över till kollektivt resande. Detta
hänger såklart ihop med utbudet, vilket skiljer sig mellan en storstad och en
landsbygdskommun. Frågan är alltså om utnyttjandegraden (antalet faktiska resor)
ökar linjärt med ju fler medborgare som blir erbjudna seniorkort, eller om det
endast innebär en ökad kostnad för kommunen för att fler medborgare hämtar ut
kort utan att dessa ökar sin andel kollektiva resor. Vid högre ålder kan det vara fler
som av olika anledningar inte vill köra bil, men då måste ändå alternativet vara
tillräckligt attraktivt för att en övergång ska kunna ske.

Handläggarens bedömning är att utifrån regionala mål om trafikförsörjning bör det
eftersträvas att ge möjlighet för fler att resa kollektivt. Risken finns att en liten del
av användarna står för merparten av resorna, och det är svårt att avgöra om
denna resandegrupp finns hos medborgare över 65 eller 75 års ålder.

Eftersom frågan är av politisk vikt lämnas tre förslag till beslut, som är för
medborgare över 65 år dygnet runt, 65 år under lågtrafik eller 75 år dygnet runt,

Beslutsunderlag
. Medborgaförslag
e Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202I-02-25
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Göteborg 25 februari 2021 Mellerud Kommun

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Mellerud kommun

Här kommer er kostnadskalkyl ftir fria resor för seniorer ftir målgruppen 65 år och

äldre samt målgruppenTl år och äldre.

Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms,

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt

kort tas ut for atttäcka Västtrafiks kostnader ftir att administrera detta

erbjudande för kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erdudandet,

eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet ftir
dagens kort är 1l år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en

engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad,

brevutskick och Västtrafi ks arbetstid.

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det

intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär

frir Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror

på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Mellerud är 2 585 st.

Antalet personer 75 år och äldre är | 272 st. (31 dec 2020, enligt SCB).

Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga

kommuner är ca90 % (dä avgift inte tas ut från senioren).

Pris
65+ lågtrafik utan avgift 135 kr
65+ dygnet runt utan avgift 160 kr
75+ dygnet runt utan avgift 135 kr

Prisema avser 2021års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga ftirdbevis som
Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan
angivet datum.

Med vänlig hälsning

Maria Björner Brauer
Enhetschef Försäljning och Marknad

Västtrafik AB
Box 1 23
541 23 Skövde

Lisa Nordberg

Pris- och sortimentansvarig

Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg
Tel: 031-62 92 00
Fax:031-62 92 01

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde
Org nr. 556558-5873
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

Äneroe ze Dnr KS 202U274

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande
ny detaljplan för Sapphults verkamhetsområde har tagits fram,

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter.
Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj202L, S 180, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde den B juni 2021.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Karta
o Arbetsutskottets beslut 202I-05-25,5 180.

ARBETSMATERIAL

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
15

S 18O Dnr KS 202L1274

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni
202L.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande exploateringskalkyl samt fdrslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande
ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.

Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter
Den totala ytan kommunägd säljbar kvaftersmark är cirka 85 154 kvm.

Beslutsunderlag

o Kom m u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse
o Karta

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till
arbetsutskottets sammanträde den B juni 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskotLet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-06-02

ÄRenoe zs Dnr KS 20211104

Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvafteret Ugglan i Mellerud

Arbetsutskottets förslag beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en försäljningsprocess ska påbörjas på kvarteret Ugglan enligt
följande:

1. öppet anbudsförfarande tillämpas av område 2 samt 4 på bifogad karta.

2. Kommunen genomför försäljningsprocessen i egen regi.

3. Utvärdering sker genom högsta bud för den/de som uppffller kommunens grundläggande
krav.

4, Ett grundläggande krav är att område 2 ska bebyggas i minst tre våningar samt område 4
iWå våningar,

5. Om detta inte sker har kommunen rätt att ta ut ett löpande vite på 50 % av köpeskillingen
under max 5 år.

Sammanfattning av ärendet

Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen, Arealen
på tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till ca 9 500 kvm.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan på Wå

av tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att anpassas till den nya planen,

Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.

Ett förslag till försäljningsprocess har tagits fram för de fyra områdena som visas på bifogad
kartbilaga.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan i vissa
delar av området.

Ett förslag till försäljningsprocess togs fram av förvaltningen, Förslaget innebar att område 1
och 2 säljs genom direktanvisning med utförd värdering som grund. Övriga Wå områden, 3 och
4 säljs genom anbudsförfarande där kommunen har fri prövningsrätt som innebär att vi inte är
bundna vid inkomna anbud.

Ärendet återremitterades sedan till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering
av kriterier, tidplan och marknadsföring av föreslaget anbudsförfarande.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjä nsteskrivelse.

. Karta
o Arbetsutskottets beslut 2021-05-25,5 181.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
202r-05-25

sida
16

5 181 Dnr KS 202I1L04

Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvafteret Ugglan i Mellerud

Arbetsutskottets förslag beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en försäljningsprocess ska påbörjas på kvarteret Ugglan enligt
följande:

1. öppet anbudsförfarande tillämpas av område 2 samt 4 på bifogad karta.

2. Kommunen genomför försäljningsprocessen i egen regi.

3. Utvärdering sker genom högsta bud för den/de som uppfyller kommunens grundläggande
krav.

4, Ett grundläggande krav är att område 2 ska bebyggas i minst tre våningar samt område 4
iWå våningar.

5. Om detta inte sker har kommunen rätt att ta ut ett löpande vite på 50 o/o äv köpeskillingen
under max 5 år.

Sammanfattning av ärendet

Kvarteret Ugglan består av ffra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen. Arealen
på tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till ca 9 500 kvm.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan på två
av tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att anpassas till den nya planen.

Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.

Ett förslag till försäljningsprocess har tagits fram för de fyra områdena som visas på bifogad
kartbilaga.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan i vissa
delar av området.

Ett förslag till försäljningsprocess togs fram av förualtningen, Förslaget innebar att område 1

och 2 säljs genom direktanvisning med utförd värdering som grund. Övriga två områden, 3 och
4 säljs genom anbudsförfarande där kommunen har fri prövningsrätt som innebär att vi inte är
bundna vid inkomna anbud.

Ärendet återremitterades sedan till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering
av kriterier, tidplan och marknadsföring av föreslaget anbudsförfarande,

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

. Kafta

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att en försäljningsprocess
ska påbörjas på kvarteret Ugglan enligt följande:

1. öppet anbudsförfarande tillämpas av område 2 samt 4 på bifogad karta.

2, Kommunen genomför försäljningsprocessen i egen regi.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-05-25

sida
T7

3. Utvärdering sker genom högsta bud för den/de som uppffller kommunens grundläggande
krav.

4. Ett grundläggande krav är att område 2 ska bebyggas i minst tre våningar samt område 4
itvå våningar,

5, Om detta inte sker har kommunen rätt att ta ut ett löpande vite på 50 o/o äv köpeskillingen
under max 5 år,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvafteret Ugglan i
Mellerud

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en försäljningsprocess ska påbörjas
på kvarteret Ugglan enligt följande:

. Öppet anbudsförfarande tillämpas av område 2 samt 3 på bifogad karta.

. Kommunen genomför försäljningsprocessen i egen regi.

. UWärdering sker genom högsta bud för den/de som uppffller kommunens
grundläggande krav.

o Ett grundläggande krav är att område 2 ska bebyggas i minst tre våningar
samt område 3 i två våningar.

. Om detta inte sker har kommunen rätt att ta ut ett löpande vite på 50 o/o

av köpeskillingen under max 5 år.

Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av
kommunen. Arealen på tomterna varierar från drygt 7000 kvm upp till ca 9500
kvm.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i

bottenplan på Wå av tomterna, En justering av gränserna behöver göras för att
anpassas till den nya planen.

Området är värderat av en opaftisk värderingsfirma.

Ett förslag till försäljningsprocess har tagits fram för de fora områdena som visas
på bifogad kartbilaga.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i

bottenplan i vissa delar av området.

Ett förslag till försäljningsprocess togs fram av förvaltningen. Förslaget innebar att
område 1 och 2 säljs genom direktanvisning med utförd värdering som grund.

Övriga Wå områden, 3 och 4 säljs genom anbudsförfarande där kommunen har fri
prövningsrätt som innebär att vi inte är bundna vid inkomna anbud.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre lseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-04-23 KS 20211104

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(4)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se217
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-04-23 KS 202Ur04

Sida
2 (4)

Ärendet återremitterades sedan till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och
identifiering av kriterier, tidplan och marknadsföring av föreslaget
anbudsförfarande.

Beskrivning av ärendet

En beskrivning av olika tillvägagångssätt för ett anbudsföfarande samt en koft
konsekvensbeskrivning för de olika alternativen redovisas nedan, Under varje
rubrik föreslås även ett anbudsföfarande att arbeta efter i en första
marktilldelningsprocess för kvarteret Ugglan. En kata bifogas som visar de olika
områdena som beskrivs itexten,

1. Olika typer av anbudsföfarande

öppet anbudsföffarandesom innebär att synliga bud lämnas där samtliga
budgivare ser senaste bud samt har chans att lämna högre bud fram till och med

visst datum.

Fördelar:
Slutpriset kan bli högre då budgivarna har möjlighet att höja sitt bud

Nackdelar:
Kräver mer administration

Slutet anbudsförfarande där budgivaren lämnar visst bud och budet sedan
utvärderas av säljaren vid visst bestämt datum.

Fördelar: Mindre administrationskrävande.
Nackdelar: Ingen möjlighet för budgivarna att höja sitt bud under anbudstiden.

Förslag: Tillämpa öppet anbudsförfarande på kv Ugglan

Viktigt att ange att kommunen har fri prövningsrätt och därmed har rätten att
förkasta samtliga inkomna bud,

2. Olika alternativ till marknadsföring

Egen marknadsföring av tomterna till försäljning
Fördelar: Snabbare process samt billigare
Nackdelar: Når ut till ftirre intressenter

Marknadsföring med h1älp av mäklare
Fördelar: Når ut till fler via tex hemnet.
Nackdelar: dyrare alternativ att ta hjälp av mäklare samt tar lite längre tid då

mäklare ska upphandlas. Direktupphandling kan tillämpas.

Förslag: Egen marknadsföring och administration av budgivning på kvarteret
Ugglan i steg 1. Marknadsföringstid: ca 2 månader.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-04-23 KS 20211104

Sida

3 (4)

3. Olika typer av urvalskriterier

Endast högsta pris
Fördelar: Kan innebära fler bud.

Nackdelar: Kommunen kan inte kräva en viss bebyggelseform och inte säkra upp
intentionerna med gällande detaljplan i form av blandad bebyggelse med mera.

Högsta pris i kombinattbn med annat krav
Fördelar: Kommunen kan kräva en viss bebyggelseform och säkra upp
intentionerna igällande detaljplan iform av blandad bebyggelse m m.
Nackdelar: Kan innebära färre bud.

Förslag: Tillämpa urval enligt högsta bud (lagkrav) i kombination med krav på

byggnation i minst tre våningar på område nr 1 och två våningar på område 2.

(Kravet om visst antal våningar anges tillsammans med det generella

bebyggelsekravet som kommunen har.

Rätt att ta ut ett vite om det inte skulle bebyggas i angivna våningsantal.

1: Grundkrav
2: Högsta Pris

Vilka tomter säljs i steg I ?

Förslag: Att påbörja anbudsförfarandet på kvarteret Ugglan genom försäljning av
område 2 och 3. I samband med att marktilldelningen annonseras ansöker
kommunen om fastighetsbildning i enlighet med upprättad detaljplan för området.
Kostnaderna fördelas på köparna i förhållande till förvärvad tomtstorlek.

Förslag på ungefärli9 tidplan för anbudsföfarandet

2021-06-18 Publicering/marknadsföring av marktilldelningen
2021-09-03 Sista dagen att lämna bud till kommunen
202L-09-L3 Utvärdering av inkomna bud klar
202I-09-2I Redovisning i KSAU under Tillväxtfrågor
Z02L-09 -22- Försä lj n i ngsprocess på börjas

Urualsteg
Urualsteg
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen

Tjänsteskrivelse

Komm unstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-04-23 KS 2021/104

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0530-181 31

maria,wagerland@mellerud.se

Sida

4 (4)
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
202t-o4-07

sida
1B

s63 Dnr KS 202UL04

Försäljningsprocess/taxa för tomter i kvafteret Ugglan i Mellerud

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera ärendet till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering av
kriterier, tidplan och marknadsföring av anbudsförfarandet.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202L.

Sammanfattning av ärendet

Kvarteret Ugglan består av ffra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen,
Arealen på tomterna varierar från drygt 7 000 kvm upp till ca 9 500 kvm.

Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan
på Wå av tomterna. En justering av gränserna behöver göras for att anpassas till den
nya planen,

Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.

Ett förslag till försäljningsprocess har tagits fram för de ffra områdena som visas på bifogad
kaftbilaga,

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
r Karta.
o Arbetsutskottets beslut 202I-03-09, 5 69.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. återremittera ärendet till tillväxtchefen för en konsekvensbeskrivning och identifiering av
kriterier, tidplan och marknadsföring av anbudsförfarandet.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202l.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutsunderlag

Tillväxtchefen

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-06-02

Änrnor ze Dnr KS 2021/5

Riktl injer för ma rka nvisn i nga r, exploateri ngsavtal och försäljn i ng av
kommunägda fastigheter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa Riktlinl?r för markanvisningar, exploateringsavtalsamt vid försäljning av
kom m u nägda fa stig h ete r en I igt fö rel ig ga nde fö rsla g.

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj202L,5 184, om följande föfidligande under rubriken
"Ma rka nvisn ingsförfa ra nde i Mel leruds kom m u n":

Information om atl ledig mark och samtliga aktuella markanwsningar ska presenteras på
kommunens hemsrda och även uara tillgänglig vrb kontakt med kommunens tillvärtenhet.

Beslutsunderlag

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

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-25,5 184,
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
20

5 184 Dnr KS 202115

Ri ktl i njer för ma rka nvisn inga r, exploateri ngsavta I och försä ljn i ng av
kommunägda fastigheter

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfu llmä ktige besluta r att

1, fastställa Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av
kom m u nägda fastig heter en I igt föreligga nde förslag.

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, 5 3,

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar om följande föfidligande under rubriken "Markanvisningsförfarande i

Melleruds kommun":

Information om alt tedig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på
kommunens hemsida och även vara tillgänglig vtä kontakt med kommunens tillväxtenhet.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beslutsunderlag

. Förslag till Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av
kom m u n ä gda fas tig h eter.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtalsamt vid försäljning av
kom m u n ä gda fa stig h eter en I i gt förel i g ga n de fö rs la g.

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020, 5 3.

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar om följande föfidligande under rubriken
"Ma rka nvisningsförfa ra nde i Mel leruds komm u n":

Informatrbn om atl ledig mark och samtliga aktuella markanvisningar ska presenteras på
kommunens hemsida och även vara tillgänglig via kontakt med kommunens tillväxtenhet.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar först på ordförandes förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-05-25

sida
2L

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på Rexefjord förslag på föfidligande och finner att arbetsutskottet
bifaller detta.

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-09

sida
T4

S 68 Dnr KS 202115

Ri ktl i njer för ma rka nvisn i nga r, exploateri ngsavtal och försä ljni ng
av kommunägda fastigheter

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera ärenden gällande markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av

kommunägd mark på ett bra, likvärdigt och korrekt sätt med god insyn från allmänheten

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

fram.

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

januari 2015. Lagen säger att kommunen är skyldig att anta riKlinjer för kommunala

markanvisningar om man har för avsikt att upprätta markanvisningsavtal.

Melleruds kommun har redan tagit fram dessa riktlinjer men i samband med framtagande av

övriga riktlinjer bedömdes det lämpligt att samla allt i ett dokument. De gamla riktlinjerna

innehålt även en del felaktigheter så en revidering hade ändå varit nödvändig'

Tidigare fanns inga uttryckliga regler gällande ex-ploateringsavtal och vad dessa får innehålla' I
ochhed den nya plan- och bygglagen som också börjande gälla l januari 2015 reglerades även

dessa avtal.

Slutligen kan konstateras att det vid försäljning av kommunägd mark är bra att ha tydliga

riktlinJer vad som gäller och även dessa riktlinjer behöver anpassas till gällande lagstiftning för

området. I framtaget förslag till riktlinjer anges varje del för sig.

Beslutsunderlag

o Förslag till Riktlinftr för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av

kom m u nä gda fa s tig h eter.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till nästa

sammanträde,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta'

Justerandes Utdragsbestyrkande

1-
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavta I och vid försä ljning
av kommunägda fastigheter
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa Riktlinjer för markanvrsningar, exploateringsavtal samt vid försäljning av
kom m u nägda fastig heter en I igt förel igga nde försla g.

2. den del som avser markanvisningar ska ersätta tidigare beslutade riktlinjer för
markanvisningar antagna av kommunfullmäktige 29 januari 2020,93.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Beskrivning av ärendet

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

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

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

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

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

I framtaget förslag till riktlinjer anges varje del för sig.

Beslutsunderlag

. Förslag till Riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid försäljning av
ko m m u nä g da fa s tig h ete r.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-0t-04 KS 202U5

Telefon
0s30-180 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.se227
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MELLERUDS
KOMMUN

Kad Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
KFS

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202t-0L-o4 KS202Ll5

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0s30-181 31

maria.wagerland@mellerud.se

Sida

2 (2)
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-148B Webbplats: www.mellerud.se
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markanvisningar,exploateringsavtal och vid försäljning

av kommunägda fastigheter

IRit(u nJer

Antagen avxxffixx
den n xxxx xnx,6 m.
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Ri ktl i njer för ma rka nvisn i ngsavta I

Bakgrund
Den 24 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny lag om kommunala markanvisningar
(SFS 2014:899), De ändrade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller bland
annat bestämmelser om kommunens skyldighet att anta riktlinjer avseende kommunala
markanvisningar om kommunen använder sig av markanvisningar.

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

Utgångspunkt och mål

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

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

Vad innebär en markanvisning

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

Markanvisningsavtal upprättas lämpligen ihop med planavtal om inte kommunen tar fram
planen iegen regi,

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

deta ljpla neprocessen.

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

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

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

En intresseanmälan avseende markanvisning ska vara skriftlig och skickas till Tillväxt-
enheten. Intresseanmälan ska innehålla information om vilket område som avses samt en

översiktlig redogörelse för projektet. Intresseanmälan skalldessutom innehålla
principskisser och beskrivning av vilken byggnation som planeras samt översiktligt
byggnadens/byggnadernas utformning och ändamå1,

Intresseanmälan handläggs av Tillväxtenheten.

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

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

I samband med detta upprättas även planavtal.

Beslut om planbesked, planuppdrag, planavtal och markanvisningsavtal regleras genom

kommunstyrelsens samt byggnadsnämndens delegeringsordningar.

Markanvisning genom direktanvisning

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

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

diskuteras mellan parterna,

Markanvisning genom markanvisningstävlingar eller samverkansprojekt

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

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

Kommunen utvärderar alla inkomna anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna.
Kommunen tar även hänsyn till byggherrens ekonomiska stabilitet samt hur väl eventuella
tidigare pCIekt genomforts, Markanvisningsavtal samt eventuellt planavtal tecknas med

den byggherre som kommunen valt att fortsätta samarbeta med.

Vid samverkansprojekt bjuds flera intressenter in att medverka till planprocessen

tillsammans med kommunen. I stället för markanvisningsavtal tecknas ett
samverkansavtal, dvs en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan kommunen och

exploatörerna som valts.
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Grundläggande villkor vid markanvisningar

Markanvisningsavtal tecknas på områden som kommunen anvisar till försäljning.

Markanvisningsavtalet är tidsbegränsat till högst två år och baseras på uppskattad tid för
detaljplaneprocessen.

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

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

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

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

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

Förlängning av en markanvisning kan medges vid försening som inte beror på
omständigheter som byggintressenten råder över.

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

Ri ktli njer för exploateri ngsavtal

När är det lämpligt att teckna ett exploateringsavtal

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

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

Vad innebär eft exploateringsavtal

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

Marköverlåtelse för allmän plats regleras även i exploateringsavtalet om det finns behov av
detta. Ersättningsprinciperna grundas då expropriationslagens ersättningsprinciper.

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

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

Vad får inte regleras i ett exploateringsavtal

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

Handlägg ning av exploateri ngsavta I

Tillväxtenheten handlägger ärenden gällande exploateringsavtal. Ärendet ska utredas med

berörda enheter och förualtningar.

Exploateringsavtal bör om möjligt tecknas på samma gång som planavtal.

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

Riktlinjer för försäljning av kommunägda fastigheter

Principer för prissättning

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

kommunallagen samt genom EU:s statsstödsregler.

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

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

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

oberoende experWärdering innan fastigheten säljs.
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Med utgångspunkt från ovanstående lagstiftning ska Melleruds kommun tillämpa
marknadsvärdet vid försäljning av mark till enskild näringsidkare.

Försäljning av mark för verksamheter

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

Priset anges i normalfallet som kronor per kvadratmeter tomtyta (kr/kvm).

Försäljning av mark för bostäder (ej villatomter till privatpersoner)

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

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

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

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

Vid kommunala försäljningar av nya exploateringsområden ska priset baseras på

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

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

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

Byggherren bekostar alltid :

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

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

Säkerställande av avtal
Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för byggherrens förpliktelser. Typ av säkerhet
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beslutas av kommunen, men kan exempelvis vara inbetalning på förhand, pantbrev,
bankgaranti eller borgen.

Försäljning av villatomter till privatpersoner

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

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

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

Generellt byggnadskrav vid all försäljning av mark

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

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

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

Handläggning av kommunens mark/tomter till försäljning

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

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

Änrruor zz Dnr KS 20211784

VilWårdsplan för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Viltuårdsplan för Melleruds kommun enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförualtningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för viltvården
inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av tjänstemän och
skyddsjägare på Melleruds kommun,

VilWårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska
skapa förutsättningar for samverkan med angränsande markägare och andra intressenter som
Trafikverket och naturskyddsorganisationer, Syftet är även att bidra till att minska viltolyckor
inom det kommunala markinnehavet samt att främja naturupplevelser och uWeckla en artrik
och individrik fauna.

En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del är jordbruks-
mark. Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande
grönstruktur. En stor del av kommunens markinnehav är tätoftsnära med ett tätt vägnät och
många hushåll.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 202I, S 179, att återremittera ärendet för justeringar av
förslag till viltvårdsplan enligt förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 8 juni 2021.

Beslutsunderlag

. Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-25, S 179.
o VilWårdsplan för Melleruds kommun

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27,
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VilWårdsplan

Inledning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för
vilWården inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av tjänstemän
och skyddsjägare på Melleruds kommun.

Melleruds kommun markinnehav består av skogsmark och annan mark som t ex åker, äng,
betesmark.
Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande
grönstruktur. En stor del av kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät
och många hushåll.

Samhällsbyggnadsförualtningen ska ta hänsyn till hela det landskap som viltet befinner sig
i vilket innebär att samordningsåtgärder inom många områden är viktiga.

Många viltarter varierar stort i antal mellan olika år och det är därför vikigt att vara
anpassningsbar. Klimatet varierar från år till år och hårda vintrar och varma somrar
påverkar dödlighet och överlevnad hos olika after. Viltets miljöer kommer förändras över
tid och därmed också förutsättningarna.

Syfte
Viltvårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska
dessutom skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra
intressenter som Trafikverket, naturskydds- och jägarorganisationer. Syftet är även att
bidra till att minska viltolyckor inom det kommunala markinnehavet samt att främja
naturupplevelser och utveckla en aftrik och individrik fauna.

Avgränsning
Vilt definieras här enligt jaktlagens 2 $. De viftarter som främst påverkas av
vilWårdsplanen är klöwiltet, men även andra after kan påverkas. Gemensamt för afterna
som omfattas av vilWårdsplanen är att de i olika mån kan orsaka störningar och bli störda
av kommuninvånare och andra. I dagsläget är det rådjur som orsakar mest problem
framförallt vid trafikolyckor eller incidenter där fordon är inblandade. På sikt kan även
vildsvin komma att ställa till stora problem i både trafilq grönytor och jordbruksmark.

Viltvård på kommunal mark
Anledningen till att det överhuvudtaget ska bedrivas vilWård på den kommunala marken
är det markägaransvar som åligger markägaren enligt

4 $ jaKlagen (SFS 1987:259). Detta ansvar betyder att allt vik ska vårdas i syfte att
bevara arter samt främja en lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att
genom särskilda åtgarder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten
efter tillgången på vilt. Markägaren och jaKrättshavaren svarar för att åtgärder utförs och
anpassningen sker.

En annan anledning är att kommunen vill förebygga skador på enskild och allmän
egendom. Det kan konstateras att olika markägare har olika syften med sin viltvård. En

del markägare vill maximera antalet vilda djur för att få bättre jakt, medan andra
markägare vill kunna bedriva jordbruk utan viltskador. Kommunen som markägare vill ha

en viltstam av god kvalitet och i en balanserad mängd.
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Upplåtelser och områden
För att en effektiv viltvårdsplanering ska kunna genomföras krävs tillräckligt stora och
sammanhängande markområden så att viltstammarna på dessa platser kan påverkas i

betydande mening. Samverkan ska istörsta mån ske med omkringliggande
skötselområden för att på så sätt skapa större enheter för effeKivare styrning och
genomförande av åtgärder.
Kommunens markinnehav ska vara registrerade hos Länsstyrelsen och i de
älgskötselområdena som de är belägna i och där fastigheter som är i direkt anslutning till
ett jaktområde registreras i det jaktområdet.
Älgiaktområden ska vara sammanhängande och de fastigheter som inte ligger i direkt
anslutning till ett jaktområde kommer inte kunna registreras i detsamma.

Jakträtten tillfaller Melleruds kommun som markägare. Ingen form av jak får förekomma
på Melleruds kommuns mark.

Det närliggande / angränsande jaktområdet fiaKlaget) ska kontakta Melleruds kommun
om påskjutet vilt lägger sig på Melleruds kommuns mark eller om vilt påträffats dött på

något annat sammanhang än enbart vid jakt, t ex viftolycka för att fastställa om Melleruds
kommun själva ska tillgodogöra sig viltet eller överlåta hela eller del av viltet till det
närliggande / angränsande jaKområdet fiaktlaget).

Enligt 35 $ jaktlagen så är det inte tillåtet att med vapen eller fångstredskap ta väg över
någon annans jaKområde, utan jaKrättshavarens medgivande. Vidare säger paragrafen
att detta dock får ske på vägar som är upplåtna för allmänheten och även annars, om det
sker i lovliga ärenden. Om hund medförs så skall den hållas kopplad.

Finns det ingen annan väg till jaktmarken än att passera över Melleruds kommuns mark
kan man anses vara ute i lovligt ärende och får då ta väg över Meleruds kommuns mark,
även utan medgivande från Melleruds kommun. Man får dock inte gena över Melleruds
kommuns mark bara för att göra det mer belcvämt for sig själv, det är inte att anse som
lovligt ärende,

Om en jägare kan anses vara ute i lovligt ärende när denne passerar Melleruds kommuns
mark, ska jägaren passera över marken där det är kortast vä9. Jägaren har alltså inte rätt
att ta den mest bekrräma vägen, utan det ska vara den kortaste vägen in till sitt
jaktområde.

Melleruds kommun kan komma att tillåta jakt i utbildningssyfte och i samarbete med
t ex skolor som har inriKning viltvård.
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Skogsbruk
Balans mellan vilt och foderutbud ska uppnås så föryngring av för marken lämpligt
trädslag kan ske. I den mån betesbegärliga trädslag finns ska dessa kunna bli

trädbildande.

Skyddsåtgärder och information
Jaktlagens (1987:259) $7, 8 och 9 reglerar skaderisker och regler kring risker och skador
av vilt.

Melleruds kommun ska arbeta aKivt med åtgärder som siktrcijning efter vägar.
Kommunens hemsida ska användas för att sprida kunskap och information kring hur
skyddsjaK och vilWård fungerar. Kommunen ska anpassa behovet av kommunala
skyddsjägare efter rådande behov. Skyddsjägarna är en resurs som tar hand om
situationer där det är vilda djur inblandade, likaså är polisen en tillgång. Skyddsjägarna får
idag sina uppdrag av utsedd ansvarig avdelning efter information/klagomål från
allmänheten. Rådgivning till allmänheten ska också ingå i utsedd ansvarig avdelning och
skyddsjägarnas uppdrag.

Älgar kan orsaka olägenheter i bostadsnära områden och i trädgårdar. För jaK på älg
krävs att marken är registrerad för älgjaK hos länsstyrelsen som i sin tur avgör hur många
älgar som får skjutas på det aktuella området.
I den mån älgar blir föremål för skyddsjaK ska polis tillkallas. Polisen avgör därefter om
speciellt utsedda eftersöksjägare med älghundar eller kommunens skyddsjägare skall
kopplas in på ärendet.
Nationella viltolycksrådet (NVR) har på regeringens uppdrag att organisera eftersök av
trafikkadat vih och att arbeta med att förebygga viltolyckor, Rådet är ett samarbetsorgan
för ett antal berörda myndigheter och organisationer.
Trafikverket ansvarar för att minimera påverkan på vilt och naturvärden i närheten av
Trafikverkets vägar och järnvägar. Kommunen ska arbeta proaKivt med Trafikverket för
att minska olägenheter inom det statliga vägnätet.
Kommunen ansvarar för att lämpliga åtgärder sker längs det kommunala vägnätet.
Ätgärder för att minska negativa effekter för viltet vid exploatering bör alltid beaKas.

Vilt- och biotopvård
I enlighet med Jaktlagens 4 $ (1987:259)

4 5 Viltet skall uårdas isyfte att
- beuara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som
tillfälligt förekommer naturligt i landet, och

- främja en med hänsyn tillallmänna och enskilda intressen lämplig utueckling av
viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och

stöd och att anpassa 1äkten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och
anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).

Utgångspunkten vid alljakt inom Melleruds kommun bygger på respekt för viltet,
naturen, människan och samhället och att viltet som resurs ska förvaltas på ett
hållbart sätt. Jakt- och viltvården ska bedrivas i enlighet med antagen viltvårdsplan så att
minsta möjliga storning och olägenhet för kommuninnevånarna och viltet uppstår.
Säkerheten vid all jaK har högsta prioritet och all skottlossning sker på jägarens personliga
ansvar,
Skadade och sjuka djur ska inte orsakas lidande pga. ovanstående, dock är säkerheten för
människor och egendom alltid överordnad. En korreK genomförd jakt som reglerar
populationen åsamkar mycket mindre lidande för djuren liksom mindre obehag och
ekonomiska kostnader för t.ex. trafikanter.
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De djurafter som är listade i listan nedan betraktas normalt sett inte som skadedjur, utan
som vit som bidrar till en biologisk mångfald samt till ett förhöjt upplevelsevärde för de som
vistas i naturen. Nedanstående after ska därför förvaltas hållbart och anpassas genom
vilwårdsåtgärder till passande nivåer

Art MåI Åtoara

Rådjur Rimliga
numerära
nivåer, ej orsak
till olägenhet,
minskat antal
viltolyckor

Ingen åtgärd
om ej olägenhet

Ätg Inga viltolyckor Länsstyrelsens
avskjutningslice
ns

Hare Livskraftig stam Ingen åtgärd
om ej olägenhet

Vildsvin Inga
vildsvinsrelatera
de skador på

åkermark, park
eller trädoårdar

Ingen åtgärd
om ej olägenhet

Bäver Ej orsak till
olägenhet

Insatser för att
skydda
egendom på

aktuell olats.

Grävling Ej orsak till
oläoenhet

Fällfångst vid
oläoenhet

Räv Naturlig
predation av
bvtesdiur

Avskjutning/fällf
ångst vid
skabbsmitta

Tjäder/Orre Livskraftig stam Anpassning av
skogliga
åtoärder

Gäss Ej orsak till
oläqenhet

Ingen åtgärd
om ei oläoenhet

Andfåglar Stor
representation
av landets ader

Ingen åtgärd
om ej olägenhet

KråKåglar Ej orsak till
oläoenhet

Avskjutning/fällf
ånqst

Varg Besök från
närliggande
revir

Enligt beslut
från LST

Lo Besök från
närliggande
revir

Enligt beslut
från LST
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Ansvar och organisation av viltvård på kommunal mark
Samhällsbyggnadsförualtningen ska leda och samordna planering och uppföljning av
viltvården inom Melleruds kommuns mark.

Lagstiftning och juridiska ramverk
De lagar och författningar som främst har betydelse för skydd av after och miljön är
jaktlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessa påverkar hur bl.a.
fysisk planering och exploatering kan få konsekvenser för viltets livsmiljö och
rörelsemönster, föroreningar och andra störningar som kan få konsekvenser för viltet samt
hur skogsbruket kan påverka livsbetingelser för vilt. Kommunen ska arbeta för att alla
processer tar hänsyn till helheten.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2021-05-25

sida
14

S 179 Dnr KS 202L|IB4

VilWårdsplan för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet besl uta r att

1. återremittera ärendet för justeringar av förslag till viltvårdsplan enligt förd diskussion.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021,

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för viltvården
inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av tjänstemän och
skyddsjägare på Melleruds kommun,

Viltvårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska
skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra intressenter som
Trafikverket och naturskyddsorganisationer, Syftet är även att bidra till att minska viltolyckor
inom det kommunala markinnehavet samt att främja naturupplevelser och utveckla en artrik
och individrik fauna,

En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del är jordbruks-
mark. Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande
grönstruktur, En stor del av kommunens markinnehav är tätoftsnära med ett tätt vägnät och
många hushåll.

Beslutsunderlag

r Viltvårdsplan för Melleruds kommun
. Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet för justeringar av förslag till viltvårdsplan enligt förd diskussion

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den B juni 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Enhetschef Renhållning

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadsförualtn ingen

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2021-04-06 KS 202UrB4

Suzanne Håkansson

Ren hå I I n i n g sc hef/d rift leda re

0530-181 12

suzanne. hakansson@mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

VilWårdsplan för Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att framtagen viltvårdsplan för Melleruds kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för
viltvården inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av
tjänstemän och skyddsjägare på Melleruds kommun.

VilWårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav.
Den ska skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och
andra intressenter som Trafikverket och naturskyddsorganisationer. Syftet är även
att bidra till att minska viltolyckor inom det kommunala markinnehavet samt att
främja naturupplevelser och utveckla en artrik och individrik fauna.

En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del
är jordbruksmark. Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga
spridningskorridorer och sammanhängande grönstruktur. En stor del av
kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät och många hushåll.

Beslutsunderlag

VilWårdsplan för Melleruds kommun

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488244



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen 202L-06-02

ARENDE 28 Dnr KS 20201288

Svar på motion om att Melleruds kommun upphör med
parkeringsbevakn ing snarast möjligt

Förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att avtalet med Securitas har sagts upp och inget nytt avtal har förhandlats fram angående
pa rkeringsbeva kn i ngen.

Sammanfattning av ärendet

Martin Andersson (SD) föreslår ien motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt.

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria, Dock har att vissa parkeringar har en
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

- ökad trafiksäkerhet

- bättre framkomlighet

- tillgänglighet till parkeringsplatser,

Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen, Avgiften är högst på platser där
felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Parkeringsbevakningen i Mellerud har via avtal Securitas ansvarat över. Avtalet med Securitas
har idag sagts upp och inget nytt avtal har förhandlats fram. Parkeringsbevakningen upphör om
inte nytt avtal om tjänsten förhandlas fram.

Beslutsunderlag

r Motion
. Sam hä I lsbygg nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O2L
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Kommunfullmäktige

Motion om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning
snarast möjligt

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att avtalet med Securitas har sagts upp och inget nytt avtal har forhandlats fram angående
parkeringsbevakningen.

Sammanfattning av ärendet

Martin Andersson (SD) föreslår ien motion den 19 april2020 att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakningsnarast möjhgt.

Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria. Dock har att vissa parkeringar har en
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.

Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

- ökad trafiksäkerhet
- bättre framkomlighet
- tillgänglighet till parkeringsplatser.

Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser där
felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Beslutsunderlag
r Motion
. Tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Parkeringsbevakningen i Mellerud har via avtal Securitas ansvarat över. Avtalet med Securitas

har idag sagts upp och inget nytt avtal har förhandlats fram. Parkeringsbevakningen upphör om
inte nytt avtal om tjänsten förhandlas fram.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-05-12 KS 2020/2BB

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se246
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef
0s30-181 72

magnus.olsson@melle
rud.se

Beslutet skickas till
Martin Andersson (SD)

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2020-05-12 KS 2020/2BB

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Sida

2 (2)
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Motion

Kommu nfullmäktige Mellerud

Mellerud har under en längre tid haft parkeringsvakt i kommunen. Dettå
innebär för både handlare och kommuninvånare en onödig pålaga och
besvär. Centrumhandeln har tillräckligt med utmaningar utan detta.

Sveri gedemokraterna föreslå r därför att;

Mellerude kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt.

För n Mellerud

rtin ersson
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

Änrruoe zg Dnr KS 20201643

Svar på medborgaförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsstållen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i
korsn i ngen Storgata n/ Odengata n

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det finns
trafikhöjandeåtgärd samt övergångställe vid Långgatan samt Odengatan/Storgatan.
Sam hä I lsbyggnadsförva ltn i ngen a nser att andra gator bör prioriteras.

Sammanfattning av ärendet

Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober 2020 lämnat in ett medborgaförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan

Det finns trafikhöjandeåtgärd vid Långgatan och har övergångställen på de gatorna som nämns
i förslaget. Svensk beläggningstjänst ska se över alla linjemålningar i kommunen och fyll i de
som har suddats ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns andra gator i

kommunen som bör prioriteras,

Beslutsunderlag

o Medborgatförslag
. Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27,
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen
samt vid rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det
finns trafikhöjandeåtgärd samt övergångställe vid Långgatan samt
Odengatan/Storgatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att andra gator bör
prioriteras.

Sammanfattning av ärendet
Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober 2020 lämnat in ett medborgarförslag
om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp
Kvarnkullen samt vid rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Det finns trafikhöjandeåtgärd vid Långgatan och har övergångställen på de
gatorna som nämns i förslaget. Svensk beläggningstjänst ska se över alla

linjemålningar i kommunen och fyll i de som har suddats ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns andra gator i kommunen som

bör prioriteras.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Tobias Coster

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-02-09 KS 2020/643

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se250



Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

tobiascoster@gmail.com
den 15 oktober 2020 14:28

Kommunen
Medborgarförslag

Hej!
Längs med storgatan gåroch cyklarvarje dag mycket människor, ialla åldrar, tillbåde jobb, skola och dagis.

Här finns flera oövervakade övergångsstället och dessa utgör en stor fara för gång- & cykeltrafikanter.
Extra utsatta är övergångsställena i korsningen utanför Hemköp Kvarnkullen, Storgatan/Långgatan samt vid den lilla

rondellen i korsningen Storgata n/Odengatan.
I båda dessa korsningar kör mycket trafik och framför allt mycket tung yrkestrafik och hastigheten är ofta hög.

Förslag till förbättring på och omkring dessa övergångsställe är blixtljus som aktiveras när någon gång- eller

cykeltrafikant närmar sig övergångsstället och som varnar de som åker på framför allt Långgatan samt Odengatan.

Alternativ eller kanske komplettering till detta skulle vara betydligt bättre belysning än den som idag finns på platsen

eller i extremfall, automatiska rödljus som endast aktiveras om någon gång- eller cykeltrafikant närmar sig

alternativt trycker på en knapp. Dessa skulle kunna vara "svarta" när ingen skall passera övergångsstället.

Mvh
Tobias Coster
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-06-02

Änruoe go Dnr KS 2020164r

Svar på medborgaförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsstället på Oalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Melleruds
kommun inte äger vägen.

Sammanfattning av ärendet

Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober kommit in med ett medborgarförslag om att
förbättra på och omkring övergångstället över Dalslandsgatan,

Dalslandsgatan är inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket betyder att Melleruds
kommun inte ansvarar över vägen utan Trafikverket gör det. Därfor kan samhälls-
byggnadsförvaltningen inte åtgärda det som efterfrågas.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag

. Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Med borga rförsla g om trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder vid
övergångsstället på oalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
Melleruds kommun inte äger vägen.

Sammanfattning av ärendet
Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober kommit in med ett medborgarförslag

om att förbättra på och omkring övergångstället över Dalslandsgatan.

Beslutsunderlag
o Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Dalslandsgatan är inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket betyder att
Melleruds kommun inte ansvarar över vägen utan Trafikverket gör det. Därför kan

sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen i nte åtgä rda det som efterfrågas.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Tobias Coster

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-1s KS 2020/641

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
I (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se253



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

tobiascoster@ g mai l.com

den 15 oktober 2020 09:25

Kommunen
Medborgarförslag

Hejl
Övergångsstället vid gångbron från Gerserud, över Dalslandsgatan intill kommunförrådets västra staket är
vältrafikerad av gång-& cykeltrafikanter.
Samtidigt är detta Dalslandsgatan en sträcka där många bilar har hög hastighet vilken gör övergångsstället till en

mycket farlig plats, speciellt kvälls- & vintertid när sikten är sämre.
Många gånger stannar inte heller de motorfordon som passerar, trots att det finns personer nära eller till och med

på refugen.
Förslag till förbättring på och omkring detta övergångsställe är blixtljus som aktiveras när någon gång- eller
cykeltrafikant närmar sig övergångsstället och som varnar de som åker på Dalslandsgatan.

Alternativ eller kanske komplettering till detta skulle vara betydligt bättre belysning än den som idag finns på

platsen.

Mvh
Tobias Coster
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

Änrnor gr Dnr KS 20201615

Svar på medborgadörslag om rondell i korsningen Norra
Ku ngsgatan/ Bergsgata n

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarlörslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till den trafikhöjande åtgard som finns med i budgetplanen 2023.

Sammanfattning av ärendet

Ing-Mari Hultgren, Mellerud, har den 2 oktober 2020 lämnat in ett medborgaförslag om en
rondell i korsningen mellan Norra Kungsgatan och Bergsgatan

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser behovet av en lösning gällande korsningen mellan Norra
Kungsgatan och Bergsgatan. Det kommer göras en trafikhöjande åtgärd i korsningen mellan
Norra Kungsgatan och Bergsgatan dock kommer det inte göras i år. Trafikhöjande åtgärd finns
med i budgetplanen 2023,

Beslutsunderlag

o Medborgaförslag
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Årendet behandlas av arbetsutskottet uid sammanträdet den I juni 2O27.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om rondell i korsningen Norra
Ku n gsgata n / Bergsgata n

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande
med hänvisning till den trafikhöjande åtgarO som finns med i budgetplanen 2023.

Sammanfattning av ärendet
Ing-Mari Hultgren, Mellerud, har den 2 oktober 2020 lämnat in ett
medborgarförslag om en rondell i korsningen mellan Norra Kungsgatan och
Bergsgatan

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförualtningen ser behovet av en lösning gällande korsningen
mellan Norra Kungsgatan och Bergsgatan, Det kommer göras en trafikhöjande
åtgarO i korsningen mellan Norra Kungsgatan och Bergsgatan dock kommer det
inte göras iår. Trafikhöjande åtgärd finns med i budgetplanen2023.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Ing-Mari Hultgren

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-06 KS 2020/61s

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se256
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

Försla resenterar här kort ditt försla

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä
hur det i så tatt ska kunna ske.

rna varför du anser att förslag ska genomföras och

Kom mu nstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD'Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00'Fax; 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: l1 74 40-B Orgnr: 212 000-1488
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-06-02

ARENDE 32 Dnr KS 20201345

Svar på medborgafförslag om hundrastgård iÅsensbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården i

Mellerud samt att Äsensbruk har många grönytor som hundar kan vistas i.

Sammanfattning av ärendet

Anita Johansson, Äsensbru( har den 12 maj 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att bygga
en rymningssäker rastgård för hundar centralt i Äsensbruk,

Åsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas i. Under är 2020 och 2021 har
Melleruds kommun byggt ut den befintliga hundrastgården med plats för små och stora hundar
i Mellerud. Kommun anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården. Därför ser
inte samhällsbyggnads-förvaltningen behovet till en hundrastgård i Äsensbruk,

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag

. Sam häl lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den Iiuni 2O27.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförstag om hundrastgård iÄsensbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar atl medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården i

Mellerud samt att Äsensbruk har många grönytor som hundar kan vistas i.

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson, Äsensbru( har den 12 maj2020lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun bygger en rymningssäker rastgård för hundar ganska centralt i Åsensbruk.

Beslutsunderlag
e Medborgaförslag

Beskrivning av ärendet
Anita Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en rymningssäker rastgård
för hundar centralt i Äsensbruk. Äsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas i.

Under år2020 och 2021 har Melleruds kommun byggt utden befintliga hundrastgården med

plats för små och stora hundar i Mellerud. Kommun anser att behovet är täckt med den

befintliga hundrastgården. Däför ser inte samhällsbyggnadsförvaltningen behovet till en

hundrastgård i Åsensbruk.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Anita Johansson

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-08-19 K520201345

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se259



Page 1 of2

Från: Anita Joha nsson <johansson.a nital@gmail.com>
Skickat: den 1.2 maj2O2O 17:43
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Medborgarförslag / Hundrastgård i Åsensbruk

Hejl

Vi är många hundägare i Åsensbruk som har ett behov av en hundrastgård

Motivering:

Allt flerväljer i dag att ha hund. De flesta hundar lever i många år och behöver möjlighet till att rastas och

leka med andra hundar.

Det finns hundar med olika behov av aktivitet och det är lika viktigt att alla får sina behov tillgodosedda.

Det är en rättighet att ha hund och det bör finnas ett område avsett för hundars behov inom rimligt avstånd

när man bor i ett samhälle.

Vintertid ökar risken för hundägare att halka och bryta ben när hundar ska rastas via gator, landsväg och

skogsstigar, (detta hände mig, fick en axelfraktur).

En rastgård behövs när det råder koppel tvång därför att många hundar behöver springa fritt för att få

utlopp för sin energi.

Det behövs även en plats där hundägare kan träffas under sociala former och låta sina hundar vistas

tillsammans under säkra förhållanden.

Det finns en rastgård i Mellerud, men det är inte optimalt att ta hunden från Äsensbruk i bil när det finns ett
behov av rastgård.

I dag använder många ishockeyrinken/tennisplanen för sina hundar när dessa behöver leka och springa fritt
vilket inte är optimalt. Rester av urin och avföring kan bli kvar efter hundarna. Dessutom är det en yta av

svart asfalt som blir väldigt varm sommartid vilket inte är bra för hundarna.

När det inte är badtider går många till Sundseruds badplats med sina hundar och ut på den lilla ön vilket inte

är lämpligt när badsäsongen börjat och människor grillar.

Det ligger även en skyttebana i skogen, mellan badplatsen och elljusspåret där många vill gå, men många

hundar är skotträdda och ägaren måste då finna andra vägar/stigar.

Hundar främjar välbefinnandet och hälsan hos människor, därför anser jag att det är av vikt att se till
hundägarnas behov och önskemål i hela kommunen.

Det finns alltså ett behov av en rymningssäker rastgård för hundar ganska centralt i Äsensbruk!

Jag känner inte till vilken mark/yta som är tillgänglig men ber rätt förvaltning inom kommunen att finna

lämpligt område att ställa i ordning.

Tack för ordet!

Med vänlig hälsning
Anita Johansson
Mobil 070- 493 67 33

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:245376&frame:l 2020-05-13
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2027-06-02

Änrruor gg Dnr KS 2ot9l34L

Svar på medborgaförslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken
regelbundet

Sammanfattning av ärendet

Mona Skoogh, Mellerud, har den 9 juni 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun snyggar till f.d. lekparken vid Södergatan i Mellerud genom att så gräsmatta som
klipps samtidigt som övriga grönytor runt om.

I medborgarförslaget uppmanas kommunen att klippa gräset samt övriga grönytor till f.d.
lekparken vid Södergatan. Gata-Park, som sköter kommunens gräsytor, klipper gräset och
sköter grönytorna runt om lekparken regelbundet.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag

. Sam hä llsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Ärendet hehandtas av arbetsutskottet uid sammanträdet den I juni 2O27.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Mona Skoogh

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2020-08-20 KS 2019/341

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park
0530-18394
patrik.storm@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid Södergatan i
Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med

hänvisning till att gata-park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken
regelbundet.

Sammanfattning av ärendet
Mona Skoogh, Mellerud, har den 9 juni 2019 lämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds
kommun snyggar till f.d. lekparken vid Södergatan i Mellerud genom att så gräsmatta som

klipps samtidigt som övriga grönytor runt om.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet
I medborgaförslaget uppmanas kommunen att klippa gräset samt övriga grönytor till f.d.
lekparken vid Södergatan. Gata-Park, som sköter kommunens gräsytor, klipper gräset och

sköter grönytorna runt om lekparken regelbundet.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488262
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MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsekontoret

2019 -06- 1 t
Diarienr

IDiariel';larnbeteckn.

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PuL. Du medger att infurmation du tämnar fär lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd, Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

ntera ditt försla

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä
hur det i så fall ska kunna ske.

rna varför du anser att förslag ska genomföras och

4#:w

Kommu nstyrelsekontoret

Postadress: 464 80 MELLERUD ' Besökadress: Storgatan 13
Tfnr 0530-180 0O'Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro: Lt 74 4O'A'Orgnr: 212 O0O-1488

Ort och datum
0 o

n

E-postadress
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Underskrift
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-06-O2

Änenor g+ Dnr KS 20181569

Svar på medborgaförslag om hastighetsbegränsning i Äsensbruk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagets begäran om att införa
hastighetsbegränsning på Viravägen med hänvisning till trafiksäkerhetsarbete där oskyddade
trafikanter korsar större gator.

Sammanfattning av ärendet

Valentina Berisha, Äsensbruk, har den 25 september 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun inför hastighetsbegränsning i Åsensbruk.

Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte att införa hastighetsbegränsning på

Viravägen. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser där många
oskyddade trafikanter korsar större gator.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
o Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 juni 2O27,
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Äsensbruk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagets begäran om att införa
hastighetsbegränsning på Viravägen med hänvisning till trafiksäkerhetsarbete där oskyddade
trafikanter korsar större gator.

Sammanfaftning av ärendet

Valentina Berisha, Äsensbruk, har den 25 september 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun inför hastighetsbegränsning i Äsensbruk.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte at införa hastighetsbegränsning på

Viravägen. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser där många
oskyddade trafikanter korsar större gator.

MELLERUDS KOMMUN

Kom munstyrelseförvaltn i ngen

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Valentina Berisha

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-01-08 KS 2018/569

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Postadress
Melleruds kommun
464 AO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
2 12000- 1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2027-06-02

ARENDE 35 Dnr KS 20211327

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt
beslut,

2. delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om
förbud att vistas på en särskilt angiven plats ienlighet med lag (202L:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:B)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen
omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 4 mars 202I om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland
kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid
behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och
beg rä nsn i ngsförord n i ngen.

Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud
då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje
för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av
komm u nstyrelsens föreskrift om vistelseförbud,

Beslutsunderlag

. Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

. Riktlinjer vistelseförbud

Ärendet behandlas avarbetsutskottet vid sammanträdet den I juni 2O27,
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Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2O2r-05-26 2O2r/327

Kommunfullmäktige

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt
beslut.

2, delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om

förbud att vistas på en särskilt angiven plats i enlighet med lag (202L:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:B)

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen
omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland
kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid
behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och

beg rä nsn i ngsförord n i ngen.

Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud
då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje
för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av
komm u nstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag
r Tjänsteskrivelse
o Riktlinjer vistelseförbud

Beskrivning av ärendet

Enligt lagen (202I:a) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun möjlighet att besluta om föreskrifter om

förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse iförordningen (2021:B) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger

kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Postadress
Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

Organisationsnr
2 12000- 14BB

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Plusgiro
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Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2O2L-05-26 2O2L/327

Sida
2 (2)

Bryter man mot föreskrifter om vistelseförbud kan, enligt 24 $ covid-l9-lagen dömas till
penningböter. Det är polismyndigheten som ansvarar att bevaka övefträdelser och inte
kommu nens tillsynsa nsvar.

För att kunna uppfylla kommunens ansvar i enlighet med pandemilagen och
begränsningsförordningen behöver beslut kunna tas med relativt kort varsel. På samma sätt
kan utfärdade föreskrifter behöva upphävas med kort varsel beroende på hur situationen
utvecklas. Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatLa beslut om
vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.

För att minska ingripande karaktär föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för
vistelseförbud i vilken bland annat följande villkor ställs:

o Vistelseförbud av kommunstyrelsen får högst beviljas i fjorton (14) dagar åt gången med
endast en förlängning. Vid behov av ytterligare fcirläggning på samma plats behöver ett nytt
ärende beredas och kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut om vistelseförbud. Dock
får den totala tiden inte under några omständigheter överstiga totalt tre (3) månader.

. Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud.
Ordföranden får dock fatta beslut i brådskande ärenden om kommunstyrelsen har beslutat
detta,

. Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser (om dessa ligger i en park ska lekplatsen och
vägarna dit undantas från det förbjudna området).

o Det är viktigt att noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för
trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande
ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider som anses vara en påtaglig risk.

. Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad. Det område som föreskriften gäller för ska
vara ett på karta angivet begränsat område.

. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige.

Eftersom trängsel kan uppstå på olika platser, som inte går att på förhand inse anser
undertecknad att det inte är lämpligt att nämna några specifika platser på förhand. Det ska
dock understrykas att förbudet behöver avse en park, en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats.

Därför föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjer för vistelseförbud samt ge
kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov besluta om vistelseförbud i enlighet med
pandemilagen, begrä nsningsförord ningen och riktlinjen.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas
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Inledning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun möjlighet att besluta om föreskrifter
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen)

i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.

Genom dessa riktlinjer ger kommunfullmäktige i Melleruds kommun den inriktning och

omfattning på föreskrifterna som behövs för att de beslut om vistelseförbud som

kommunstyrelse fattar inte ska vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen.

Om kommunen behöver besluta om ett vistelseförbud som går utöver eller strider mot dessa

riktlinjer är det kommunfullmäktige som får ta det beslutet.

Föreskrift om förbud
För att få utfärda en föreskrift om förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats

behöver följande förutsättningar vara uppfullda

. Förbud mot delegation

. Begränsad tid

. Endast vissa avgränsade och bestämda platser

. Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel

. Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

De 5 punkterna redogörs följande:

Förbud mot delegation

Då ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige
delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med
pandemilagen och begränsningsförordningen. Kommunfullmäktige förslås att delegera
kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över
gata- och parkenheten

Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud.
Ordföranden eller en annan ledamot som kommunstyrelsen har utsett, får dock fatta beslut i

brådskande ärenden under förutsättning att kommunstyrelsen har beslutat detta i enlighet
med 6 kap. 39 $ kommunallagen.

Begränsad tid

Det högsta antal dagar kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud är 14 dagar åt
gången med maximalt en förlängning. Om kommunstyrelsen vill att det ska fortsätta att råda
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vistelseförbud på platsen efter förlängning behöver ett nytt ärende beredas från grunden och

ett nytt beslut tas av kommunstyrelsen.

Den totala tiden för beslut om vistelseförbud av kommunstyrelsen på en plats får under inga

omständigheter överstiga totalt tre (3) månader. Därefter kan endast kommunfullmäktige

besluta om fortsatt vistelseförbud på platsen.

Endast vissa avgränsade och bestämda platser

Förbud får avse att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt angiven

plats.

Det ska vara en plats som allmänheten typiskt sett har tillträde till.

Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad. Det område som föreskriften gäller för ska

vara ett på karta angivet begränsat område.

Av propositionen framgår uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det
bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till

exempel köpcentrum och bibliotek.

Detta innebär inte att det skulle vara helt omöjligt att besluta om vistelseförbud för
exempelvis parkeringsplatser som ligger i anslutning till näringsidkare eller offentlig
verksamhet. Men det är i så fall av yttersta vikt att ett sådant förbud görs först efter samråd

med näringsidkarna, och i allra möjligaste mån utformas så att det påverkar deras
verksamhet så lite som möjligt, till exempel genom att anpassas till deras verksamhetstider.

Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser under de tider som dessa används av barn.

Om dessa ligger i en park ska både lekplatsen och vägarna dit undantas från det förbjudna
området.

Föreskrifterna får inte heller innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan

omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Detta innebär att
vistelseförbud inte får avse platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats

till en annan, till exempel gågator bilvägar och andra färdmedel.

Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel

En förutsättning för vistelseförbud är att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för
trängsel. Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller

teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i

samband med vissa högtider eller under vissa delar av åretl. Det bör dock inte krävas någon

mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått trängsel på

platsen för att föreskriften ska kunna godtasz.

I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som

brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser, Det är

således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör

en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det foreligger en

påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

1Prop. 2O2O/2L:79 s. 104
2 Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål HFD 2018 ref .75
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Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Detta innebär bland annat att det är viktigt att kommunstyrelsen noga överväger en
föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa
dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarandå ska föreskriftens förbud enbart gälla

under dessa tider.

Det är även viktigt att det rådande smittläget i kommunen och dess närområde tas med i

bedömningen av huruvida föreskrifterna är motiverade. Om smittspridningen minskar så
pass mycket att trängsel inte innebär att risken för smittspridning ökar så kan detta tala
emot att föreskriften är nödvändig

Innan antagande
När ett förslag på föreskrift om vistelseförbud eller ett förslag på förlängning av föreskriften
har tagits fram ska det skickas på remiss med begäran om yttrande till följande myndigheter
innan det antas.

. Folkhälsomyndigheten

. Smittskyddsläkaren

Begäran om yttrande måste komma in till myndigheterna minst två arbetsdagar innan
föreskriften beslutas.

Förslaget ska även skickas till följande myndigheter för kännedom:

. Länsstyrelsen i Västra Götaland

. Polismyndigheten

Förslaget bör även skickas till de kommuner som Mellerud kommun gränsar till.

Efter antagande

Kungörelse

När kommunstyrelsen har fattat ett beslut om föreskrift om vistelseförbud eller beslutat om
förlängning av en sådan föreskrift ska beslutet kungöras genom att det tillkännages på

kommunens anslagstavla att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.

För det fall ordföranden fattar ett brådskande beslut ska beslutet tillkännages särskilt på

kommunens anslagstavla,

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten i kommunens
författningssamling.

Informera

Kommunen ska även skicka en kopia av den beslutade föreskriften eller förlängningen till
samtliga myndigheter och kommuner som forslaget till föreskrift eller förlängning skickades
till.
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Anmälas

Beslut om vistelseförbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, Detta gäller

även beslut om förlängning av vistelseförbud.

Anslag och avspärrningar

Skyltar eller anslag med gällande föreskrift och tillhörande karta ska anslås på den plats där

förbudet gäller. Platsen kan även spärras av, om det är möjligt och lämpligt.

Upphörande
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att ändamålet med förbudet har upphört,

antingen för att risken för trängsel på en specifik plats har upphött eller för att risken för
smittspridning har minskat så mycket att trängsel inte längre är något problem, ska

kommunstyrelsen snarast besluta om att upphäva föreskriften i föftid. Innan ett sådant

beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras. Ett beslut om

upphävande av en föreskrift ska skickas till samtliga myndigheter och kommuner som

beslutet om föreskriften skickades till.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

ARENDE 36 Dnr KS 20201207

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 effekterna av arbetsmarknadsenhetens
åtgärder.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

ARENDE 37 Dnr KS 20211238

Uppföljning av heltidsplanen 2O2L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 20L7, 5139, plan för heltider i Melleruds
kommun 2018-2022 ienlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse - Uppföljning maj 2021.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den Iiuni 2O27.
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Uppföljning av heltidsplanen 2O2L, för år 2O2O.
Förslag till beslut

Komm u nfu I I mä ktige föreslås god kä n na redovisn i ngen

Sammanfattning av ärendet

Beslut fattades i december 2017 att Melleruds kommun skulle arbeta för att öka andelen heltidsanställda
inom Kommunals avtalsområde, i enlighet med den partsgemensamma uppgörelse mellan SKR och
Kommunal som föregick det aktuella beslutet. Beslutet i Mellerud tog sin ansats i att fler skulle eftersträva
heltidsarbete, Uppföljning skulle ske årligen.

Beskrivning av ärende

Att öka andelen heltidsarbetande har sin utgångspunkt i att arbetskraftsbehovet är stort och förväntas öka
inom de kommunala sektorerna vård och omsorg bl.a. Att kunna erbjuda heltidstjänster bidrar dessutom
till att öka attraktionskraften till kommunala tjänster. Att öka andelen heltidsarbetande har också sin grund
ijämställdhetsfrågan som på sikt förväntas ge ett ökat jämställt arbetsliv och dito samhälle.

Handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete med lokala företrädare för
Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Målet är att alla medarbetare
som nyanställs inom Kommunals avtalsområde ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda inom
Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsarbete samt att fler av dem som redan har en
heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag ska eftersträva heltidsarbete med hänsyn
tagen till dem som har lagliga skäl att arbeta deltid. Målen tillämpas utan inbördes prioritering och med
beaktande av verksamhetens behov, medarbetarperspektivet och ekonomi och ska vara genomfört 2022.

Inriktningen för arbetet med Heltidsplanen var bl.a att införandet skulle beakta samtliga av de tre
aspekterna verksamhet, ekonomi och personal. Att heltidsanställning inte per automatik skulle ge ökade
kostnader för verksamheten samt att arbetet skulle ske ur ett kommunövergripande perspektiv, Initialt,
dvs, år 2018, gavs ekonomiska resurser för att anställa en projektledare för uppdraget, vilket också gjordes.
I samband med uppstarten av bemanningsenheten inom socialförvaltningen fördes projektledaren till den
organisationen i syfte att vara den person som skulle vara ansvarig arbetsledare för bemanningsenhetens
verksamhet. Dvs. att planera för kostnadseffektiv hantering av den överskottstid som skulle bli resultatet
av att fler anställda inom vården skulle ges möjlighet att arbeta mera, Vidare att ansvara för
personalförsörjning vid semesterrekrytering och korttidsbemanning samt att fortsätta stödja arbetet med
att få flera av våra anställda inom Kommunals avtalsområde att öka sina tjänstgöringsgrader.
Projektledaren slutade sin anställning2020, tjänsten ersattes ej med ny projektledare. I samband med att
plan för fler heltider infördes togs beslut om en målsättning för andelen heltidsarbetande i Melleruds
kommun. Målsättningen tolkas som att den endast berör Kommunals avtalsområde och ser ut enligt
följande:

Nuläge

Faktiskt utfall av andel heltidsarbetande i Melleruds kommun, Kommunals avtalsområden:

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 21 2O0O- 14BB Webbplats : www.mel lerud. se

20t7 2018 2019 2020 202L

63 o/oHela
kommunen

50,9 o/o 50,9 o/o

Inom vård
och omsorg

27,5 o/o 27,5 o/o 47,5 o/o
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20L7 2018 2019 2020 202r

Hela
kommunen

36,72 o/o 37,3t o/o 52,5L o/o ?

Inom vård
och omsorg

t5,29 o/o 15,09 o/o 4L,r7 o/o 7

Som synes, så är det foftsatt en bit kvar till den målsättning som är satt för är 202L. Totalt i kommunen är
det efter år 2020, oberoende av avtalsområde, 68,19 o/o av de tillsvidareanställda som arbetar heltid.
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad är 93,07 o/o. Bland medarbetarna i Kommunals avtalsområde är det 52,51
o/o sorTf arbetar heltid och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90,1 o/o, dvs. en ökning med 6,16
procentenheter jfr med år 2018, Då det i Melleruds kommun fattats beslut om att de deltidsarbetande
tillsvidareanställda ska få önska sysselsättningsgrad och inte påWingas en oönskad heltidsanställning är det
viktigt att utöver att följa ökningen av andelen heltidsanställda också beakta ökningen av den
genomsnittliga sysselsättningsgraden, som ju också tar hänsyn till om deltidsanställda valt att höja sin

sysselsättningsgrad utan att för den skull arbeta heltid. Något som ju även det är positivt.

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2018 -
2020

Totalt - avtalsområden i kommunen

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 212000- 1488 Webbplats : www. mellerud. se

o/o Tiänstqörinqsqrad2018 Antal

Totalt 864 89,92

59,49 100Heltid 5t4

40,51 75,26Deltid 350

2019 Antal olo Tlänstsörinsssrad

90,64Totalt 858

Heltid 516 60,t4 100

39.86 76,52Deltid 342
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2020 Antal o/o Tiänstqörinqsqrad

Totalt 87t 93,O7

Heltid 594 68.19 100

Deltid 277 31,8 78,23

Andelen heltidsarbetande i kommunen är 68,19 o/o av sämtliga tillsvidareanställda. Den genomsnittliga

sysselsättningsgraden är 93,07 0/o. Dvs. en ökning från 2018 med 3,15 procentenheter.

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2018 -
2020

Totalt inom Kommunals kommunen

I genomsnitt har personalgruppen en sysselsättningsgrad omfattande 90,L o/o. En ökning från 2018 med

6,16 procentenheter. över hälften av Kommunals medlemmar i kommunen arbetar nu heltid. En ökning
från 2018 med 15,79 procentenheter.

Samtliga förvaltningar är på något sätt involverade i frågan med genomförandet av heltid som norm. Olika
förutsättningar råder i förvaltningarna och genomförandet av heltid som norm är på många sätt en

komplicerad uppgift som engagerat förvaltningarna i olika grad. Arbetet med att bereda önskad

sysselsättningsgrad har hittills främst varit fokuserat på socialförvaltningen och

samhällsbyggnadsförvaltningen, som haft en relativt hög andel av deltidsanställda,

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud. se

Antal olo Tiänstsöringsgrad2018

83,94Totalt 482

t77 36,72 100Heltid

75,62Deltid 305 63,28

olo Tiänstqörinqsqrad2019 Antal

8s,64Totalt 453

169 37,3t 100Heltid

284 62,69 77,09Deltid

2020 Antal o/o Tjänstsöringsgrad

Totalt 478 90,10

25t 52,5L 100Heltid

227 47,48 79,r5Deltid
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Socialförvaltningen

Uppföljning antal nyttjade timmar - timavlönad personal socialförv

xHelårstjänsterna är beräknade på ett årligt av L924 timmar)

Antalet timmar som genomförts av timavlönad personal är sedan 2018 svårt att ta fram för respektive
sektor då samtlig personal nu konteras via bemanningsenheten som sedan fördelar ut kostnaden på

respektive sektors verksamheter. Beräknat på ett årsarbetstidsmått om 1924 timmar så fullgjordes av
timavlönad personal, tid motsvarande ca 64 helårstjänster under 2020, En minskning med ca 3

helårstjänster i förhållande till år 2019 och möjligen hade denna siffra varit lägre om inte pandemin hade

medfört ett ökat behov av korttidsvikarier. Viktigt att tänka på är att i dessa siffror finns all timavlönad
bemanning inräknad, dvs. även vakansförmedling för personlig assistans och anhörigvård, grupper som

inte primärt ingår i det uppdrag som innebär ökad möjlighet till heltidsarbete.

Socia lförvaltni ngens sektorer

Andelen/antal det-/heltidsarbetande tillsvidareanställda ijämförelse under åren 2018 -
2020

Totalt sektor vård- och - samtl avtalsområden

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000- 1488 Webbplats : www. mellerud. se

2019 20202018

voo 81694 timmar

LSS 34653 timmar

128 569 timmar

(ca 67
helårstjänster)

t22789
timmar

(ca 64
helårstjänster
)

Totalt LI6 347 timmar

(ca 60 helårstjänster)

732 544 727 407Totalt antal arbetade
timmar i förualtningen

730 043

L7, 55 o/o L6,8 o/oAndel arbetad tid som
utgörs av timavlönad
personals arbetstid

t5,93 olo

Antal olo Tiänstqörinqsqrad2018

8I,26Totalt 284

75 26,41o/o 100Heltid

74.s4Deltid 209 73,590/o
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2019 Antal o/o Tiänstqörinqsqrad

Totalt 269 82,24

Heltid 67 24,9 100

Deltid 202 75,L 76.35

2020 Antal o/o Tiänstqörinqsqrad

Totalt 282 89,5

Heltid 136 48,22 100

Deltid 146 5t,77 79,r3

I denna grupp är det 48,22 o/o som arbetar heltid. En ökning jfr med föregående år med 23,32 o/o. Sett till
antal personer i organisationen inom VoO som arbetar heltid har det skett en ökning från 67 personer till
136. Den genomsnittliga tjänstgörings-graden har ökat med 8,24 procentenheter från 2018 och är nu

89,5 o/o,

Totalt sektor vård- och o - Kommunals avtalsområde

2018 Antal o/o Tiänstqörinqssrad

Totalt 242 78,46

Heltid 37 ts,29 100

Deltid 205 84,7t 74,57

2019 Antal o/o Tiänstoörinqsqrad

Totalt 232 79,82

Heltid 35 15.09 100

Deltid r97 84,9t 76,44

2020 Antal o/o Tiänstsörinssgrad

Totalt 238 BB,lB

Heltid 9B 4I,L7 100

Deltid 140 42,r0 81,05

Mycket har hänt mellan åren 2019 och 2020 i det att en ökning av antalet personer som nu arbetar heltid

har skett (+63 personer). Även de deltidsanställda har ökat sina genomsnittliga tjänstgöringsgrader med

9,72 procentenheter jfr m 2018, Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden bland sektorns anställda inom

Kommunals avtalsområde är nu BB,1B o/o. Inom socialförvaltningen har samtliga tillsvidareanställda, vid

tidigare tillfälle, fått erbjudande om att öka sina sysselsättningsgrader. Kollektivavtalet medger också

möjlighet för anställd att i efterhand inkomma med önskemål om högre tjänstgöringsgrader som

arbetsgivaren då måste hantera så snaft möjlighet uppstår. Genom att politiskt beslut fattats om att tjänster

som utlyses ska utlysas på heltid innebär detta att önskemål om högre tjänstgöringsgrader kan infrias

efterhand hos dem som önskar arbeta mera.

Totalt sektor stöd och service - avtalsområden

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000- 1488 Webbplats : www'mel lerud. se

o/o Tiänstqörinqsqrad2018 Antal

91,23Totalt r24

61 49,79 100Heltid
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Deltid 63 50,81 80.42

2019 Antal o/o Tiänstqörinqsqrad

Totalt rt4 90.84

Heltid 59 57,75 100

Deltid 55 48,25 81.01

2020 Antal olo Tiänstqörinqsqrad

Totalt Lt4 92,02

Heltid 66 57.89 100

Deltid 48 42,t0 81,05

57,89 o/o av medarbetarna inom sektorn arbetar heltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i sektorn är 92,02
o/o.

Totalt sektor stöd och service - Kommunals avtalsområden

2018 Antal o/o Tiänstoörinosqrad

Totalt 104 89,94

Heltid 53 47,74 100

Deltid 51 52,26 79,97

2019 Antal olo Tiänstqörinqsqrad

Totalt 92 89.52

Heltid 42 45,65 100

Deltid 50 54.35 80,72

2020 Antal olo Tiänstoörinqsqrad

Totalt 93 90,81

Heltid 49 52,68 100

Deltid 44 47,3r BO,5B

Inom Kommunals avtalsområde, sektor stöd- och service, är den genomsnittliga sysselsättningsgraden
90,8! o/o av heltid. Andelen heltidsarbetande har ökat med 4,94 procentenheter jfr med 2018. Arbetet med

"Heltid som norm" har flera aspekter. Dels handlar det om att öka jämställdheten, dels handlar det om att
tillgodose offentlig verksamhet med nödvändig arbetskraft, Dock står det klaft att en betydande andel av
Socialförvaltningens anställda inte efterfrågar att arbeta heltid under de förutsättningar som erbjuds, dvs.

arbete på fler enheter än en och samma eller genom arbete på ett schemalagt pass där tiden för
arbetsinsatsen ligger fast men där den anställde inte exakt vet på vilken enhet ett arbetspass ska fullgöras
t.ex. Att flera av de deltidsanställdas önskemål om arbetsorganisering för att acceptera heltidsarbete och

arbetsgivarens möjligheter att bereda heltidsarbete helt efter önskemål inte hittills har kunnat förenas
handlar i hög grad om ekonomi. Om heltid som norm inte ska vara kostnadsdrivande så betyder det
kostnaderna måste hämtas hem någonstans, tex. genom färre insatser med timavlönad personal, vilket
kräver större flexibilitet hos befintlig personal.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000- 14BB Webbplats : www.mellerud. se282
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Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2019 -
2020

Totalt kultur- och utbi rvaltni - alla avtalsområden

Totalt kultur- och utbildni sförvaltni n - Kommunals avtalsområden

Förvaltningen har haft svårt att erbjuda heltidsanställningar till de fåtal personer som har deltidsanställning.
överanställning har inte setts som aktuellt då förvaltningen i dagsläget har en prognos på - 6,5 mkr och

krav på en budget i balans.

Samhällsbyggnadsförualtningen

Andelen/antal del-/hettidsarbetande tillsvidareanställda ijämförelse under åren 2OLg -
2020

Totalt samhäl nadsförvaltni samtl avtalsområden

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 21 2000- 14BB Webbplats : www.mellerud. se

Tiänstqörinqsqrad2019 Antal olo

95,34Totalt 283

232 8T,97 100Heltid

74,t8Deltid 51 18,02

Antal o/o Tiänstsörinssqrad2020

94,94Totalt 285

81,40 100Heltid 232

72,8153 18,59Deltid

Tiänstqörinqsqrad2019 Antal o/o

51 93,18Totalt

72,54 100Heltid 37

75,t7Deltid L4 27,45

Antal olo Tiänstsöringsgrad2020

92,09Totalt 55

100Heltid 39 70,90

16 29,09 72,8IDeltid

o/o Tiänstqörinqsqrad2019 Antal

94.4097Totalt

77,77 100Heltid 77

72,87Deltid 20 20,6L

Antal o/o Tjänstsöringsgrad2020

9s,35Totalt 99
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Heltid 79 79,79 100

Deltid 20 20,20 77.0L

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med 0,95 procentenheter. Andelen heltidsarbetande har

ökat med drygt 2 procentenheter och de deltidsanställdas tjänstgöringsgrader har ökat med 4,14

procentenheter.

Totalt sa nadsförvaltni en- Kommunals avtalsområden

De flesta deltidsanställda finns idag inom serviceenheten där ett strukturerat arbete utförts med att erbjuda

högre tjänstgöringsgrader. Efter en inventering av önskemål så har det visat sig att få i gruppen vill arbeta

heltid. De deltidsanställda har dock ökat sina genomsnittliga tjänstgöringsgrader med 3,45 procentenheter'

Hälften i gruppen deltidsanställda har uppgett att de är nöjda med sina tjänstgöringsgrader och har ingen

önskan att arbeta mera. Ett fåtal anger att de av olika skäl är nöjda just nu men att möjligheten att arbeta

mera kan finnas längre fram i tiden. Några få menar att de vill ha mera tid men löser det för närvarande

via möjligheten att ta extratimmar,

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har samtliga lokalvårdare under är 2020 givits möjlighet att arbeta

heltid alternativt hoja sina sysselsättningsgrader. Under 202L är det kostpersonalens tur att få denna

möjlighet. Redan i dag har kostpersonalen en genomsnittlig sysselsättningsgrad omfattande 96,6 o/o. Flera

av medarbetarna i denna yrkesgrupp har lämnat information om att de vill arbeta heltid, men endast om

möjlighet till det ges på det ordinarie arbetsstället'

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda ijämförelse under åren 2019 -
2020

Totalt kommu - samtl avtalsområden

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud'se

Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 21 2000- 14BB Webbplats : Www. mellerUd. Se

o/o TiänstqörinqsqradAntal2019

93,21Totalt 66

10049 74,24Heltid

25,75 73,67Deltid t7

TiänstqörinqsqradAntal o/o2020

93,96Totalt 72

10053 73,61Heltid

26,38 77,r2Deltid 19

o/o TiänstqörinqssradAntal2019

94.6Totalt 50

84.00 10042Heltid

66,250,16Deltid B

o/o Tiänstqöringsgrad2020 Antal

95,7049Totalt

10085,7LHeltid 42
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Deltid 7 L4,28 69,94

Merparten av kommunstyrelseförvaltningens anställda arbetar heltid, dvs. drygt 85 %. Den genomsnittliga

tjänstgöringsgraden är 95,7 o/o.

Totalt n- Kommunals avtalsområden

Få inom kommunstyrelsens förvaltning tillhör Kommunals kollektivavtalsområde. Dock finns det
medlemmar inom Kommunal bland personalen på Rådahallen, dvs. 10 personer varav hälften arbetar heltid

och hälften deltid. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i gruppen har ökat med 4,14 procentenheter,

Även bland de deltidsanställda har den genomsnittlig tjänstgöringsgraden ökat med 5,26 procentenheter.

I övrigt kan sägas att en av de 75 o/o tjänsterna på Rådahallen har minskats till 50 o/o på egen begäran.
Detta medför att det under hösten, när verksamheten kommer igång igen, planeras för en eventuell ökad

sysselsättningsgrad på en av tjänsterna från 75 o/o till 100 o/o'

övrigt

I ett omvärldsperspektiv kan nämnas att jämfört med november 2019 ökade andelen heltidsanställda och

heltidsarbetande i både kommuner och regioner. I kommunerna ökade andelen heltidsarbetande något

mer än tidigare år (L,2 procentenheter). ökningen var störst i kommunernas vård och omsorg (2,8
procentenheter). Ökningen beror på att många av de som nyanställts arbetar heltid och att fler anställda

som arbetat deltid går upp till heltid,

Vid en jämförelse med landets alla kommuner, SKRs novemberstatistik 2020, sä är 67,5o/o heltidsanställda
i Melleruds kommun. Siffran hanterar samtliga anställda oberoende av avtalsområde. (Kommunens egna

siffror från årsskiftet202O12021 anger att samma siffra är 68,19 o/o). Denna genomsnittssiffra, dvs andelen

medarbetare som arbetar heltid, för landets samtliga kommuner ligger på 76,74o/o. Dock varierar denna

siffra i landets kommuner mellan 52,7 o/o och 97,6 o/o. I jämförelse med våra grannkommuner ges denna

bitd:

Kommun Andel heltidsarbetande nov. 2020

Benqtsfors 7I,5 o/o

Dals-Ed 62.7 o/o

Färielanda 78,7 0/o

Mellerud 67,5 0/o

Det krävs inte bara flexibilitet utan också ökad kreativitet för att finna godtagbara lösningar för att
fortsättningsvis kunna erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar utan att de ekonomiska kostnaderna

blir allt för belastande. Dock kan sägas att om alla deltidsanställda skulle ges heltidsanställning bedöms det
även finnas en gräns för hur långt organisationen kan klara sig utan ökade kostnader enbart med hjälp av

flexibilitet och kreativitet.

Kom m u nstyrelseförualtn in gen

Besöksadress: Storgatan t3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2TT6Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: wWW.mellerUd.Se

TiänstoörinosqradAntal olo2019

81,81Totalt 11

1004 36,36Heltid

54.54 66,66Deltid 6

Antal olo Tiänstgöringsgrad2020

8s,96Totalt 10

5 50,00 100Heltid

50.00 7r,92Deltid 5
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SKR har tillsammans med Kommunal beslutat att arbetet med att öka heltidsanställningarna inom

Kommunals avtalsområde ska fortgå till och med år 2024 där fokus kommer ligga på att utreda om det

krävs förändringar i kollektivavtalefeller föfidliganden i rådgivning gällande arbetstid. Även lokalt behöver

arbetet fortgå för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad för medarbetare inom Kommunals avtalsområde.

Något vi i dät nya kollektivavtalet ser resultatet av redan nu är förkortning av arbetstid för den personal

som arbetar ständig natt t,ex. Det som behöver tittas närmare på är hur organisationen foftsättningsvis

bäst möjliggör utökåd tjänstgöringsgrad över förvaltningsgränserna, En svår ekvation då yrkeskategorierna

inom exempelvis vården går mot ökad specialisering.

Det kommer alltid finnas ett behov av korttidsvikarier i en så pass personalintensiv organisation som

socialförvaltningens. Troligt är dock att kommunen i minskad grad kan använda sig av timavlönad personal

för att täcka vakanser då det är väsentligt för en god personalpolitik att minska andelen timtid som läggs

ut på tidsbegränsat anställda för att istället bereda möjlighet till fler tillsvidareanställningar och högre

tjänstgöringsgrader bland befintligt tillsvidareanställda. Det är också genom en minskning av det antal

timmar som hanförs till kontot för korttidsvikarier som ekonomin kring arbetet med att öka de

tillsvidareanställdas tjänstgöringsgrader i första hand bör finansiera. Viktigt att hålla i minne är att år 2020

har genom pandemin resulterat i ett större behov av korttidsvikarier än vad som hade varit troligt om

forutsättningarna hade varit sådana som vi normalt sett känner dem'

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000-1488 Webbplats: WWW.mellerUd'Se286
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Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen 202r-06-02

ARENDE 38

Aktuella a rbetsm iljöfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
a ktuel la arbetsm iljöfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-06-02

ARENDE 39 Dnr KS 202L1L97

Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning,
återrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj202I, $ 96, att bevilja tilläggsanslag till Kultur- och
utbildningsnämnden avseende vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning under
förutsättning att det blir minst 20 deltagare. Anslaget finansieras ur förfogande anslaget för
2021 med 400 tkr och med 900 tkr för 2022. Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till
budgetberedning för 2023 och 2024.Yidare beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i

uppdrag att lämna en återrapportering vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni 202L.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-06-02

ÄRenoe +o

Redovisning av öppna ärenden 2021-06-01

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrappoftering av alla öppna
ärenden två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni

Beslutsunderlag

. Öppna ärenden kommunstyrelseförualtningen 2021-06-01.

. Öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-01.
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öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-06-01

ummer

KS 2011/s39

2Ot4l37B

20Lsl67

20rs1492

20t6lr4t

20L

Översyn och uppdatering av föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier inom
ladministrativa omr

Motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar för fler än 25
medarbetare

STYREL - la

Motion om n för utveckli av lek- och a r

ler för kommunal tvn till enskilda r inom Melleruds kommun

om Föreni us i Mellerud

av riktli och ler för fören i Melleruds kommun

n m för Melleruds kommun

20r 396

20

20rBlsLg

20r s69

20r 77

20r9l7sB

2019142

z0L9l46

20L91r30

KS 201 161

zoLgl23B

KS 20t91263

KS 201 341

KS 201 345

KS 201 366

KS 201 16 Medbo rfö om motorcrossbana i Mellerud

I

n för kvarteren rdsmästaren Holm 1:65 Mellerud I:16, L:24 m.fl

rsrud 1:84 - utredni om

Plan för gång- och cykelvägar inom Melleruds kommun

A ikommunen

Introduktion och presentation av nyanställda samt kommunens uppskattning av
anställda

Detaljplan/planprogram för Ostra Järn 1:73

z0L7 Med om i Dals Rostocks tätort ti för allmänheten

KS 20L71464
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för privatpersoner vid Hunnebyns
återvinn samt att ses över för ökad til

KS 20171466
UWeckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och

Sunnanå

K520L71672

K520171733

KS 2018/41

KS 2018/12s

KS 2018/1s1

KS 2018/2sB

20 264

KS 2018/338

KS 2018/3ss M om vid räs n

KS 2018/360
Medborgaförslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock

lmänna lokala ordn för Melleruds komm

Proiekt Utredninq av kretsloppspark

Motion om att utreda möjligheterna att inrätta lbygga ett säkert och tryggt sätt att ta
siq över E45 och Rv 166

fö om ha ransnr i Äsensbruk

Medborqarförslag om utökade öppettider på Hunnebyns återvinningscentral

Handbok för dokument- och i Melleruds kommu

n n för Melleruds kommun

Revisionsreglemente för Melleruds kommun, revidering

deta n för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort

Nyttjanderättsavtal gällande del av Bråna Sjöskog vid Vita Sannar

och dokumentation för signering mellan Västra Götalandsregionen och Melleruds
kommun i Västra Götaland AV li

vid införande av e-arkiv för kola

Medbo rfö om att till f.d vid Söde n i Mellerud

Medbo rfö om i Sunnanå

om framtiden för fortsatt nation A m.m
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öppna ä renden kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202 1-06-0 I

entmmer

Projekt Spåret (samordna och strukturera aktiviteter för målgruppen unga arbetslösa
16-30år
Huvudmannaska för heter inom n för stöd och service

Pandemin Covid-19 Corona - information m,m

Persona för Melleruds kommun

Job beslut om utbeta månadsredovisnr

rerat socialt - Caf6 Rocket

Motion om att hela sbruk ska leva

Motion om att Melleruds kommun r med snarast

M rfö om hu rdi k

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap i samband med covid-
19

r om bid till Studieförbund 2021

M rfö om vid Rådaskolan

M rfö om vid Rådaskolan

M rfö vid Rådaskolanom

Lokal undersökni av barn och rs fritidsvanor i Melleruds kommun 2020

KS 2019/436 ital i för Melleruds kommun

KS 20191443 om rder n i Mellerud

KS 2019/463
för ett nytt arbetssätt med vädervarningar - Konsekvensbaserade

rn

K520191492 Primärkarta

KS2019ls47 Medborgarförslag om att kaftlägga ödehus på landet

KS 20 nnanå Hamn - u li av verksamheter

KS 2019/639
munens ambitionsnivå för uthållighet vid samhällsstörningar och lagerhållning av

m,m

KS 2020/19 Synpunkter/frågor kring Melleruds kommuns förhållningssätt till fiberföreningar

KS 202012t Parkerin lstånd 2020

KS 2020/69 E-arkiv breddinföra

KS 2020170 Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

KS 202017t Riktli för verksamhetsutveckl med stöd av modern teknik

KS 2020/89

KS 20201t27

KS 20201170

KS 2020/20s

KS 20201207

KS 202012t6

KS 20201250

KS 2020/288

KS 20201345

KS 2O2Ol3s4

KS 2020/399

KS 20201403

KS 20201427

K520201428

K520201434

KS 20201461

K520201463 inklusive motionssl i Sunna

K52020147L unkter Melleruds kommuns verksamhet och krav

KS 2020/s02 Medborqarförslag om fritidsbank

K520201s20 Remiss - Mall för kommuners beredskapsplan för dammhaveri

KS 2020/s36 Kommunfullmäktiqe arbetsordning, revidering

K520201s37 M som nst

KS20201614 M om likt i korsni n

KS 2020/6ls M om rondell i korsn n Norra n

KS 2020/633 nt av anställd med kvarvarande avlöni
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Oppna ä renden kom m u nstyrelseförua ltn i ngen 20 2 1-06-0 1

om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om att avslå ett

Itn 202tm

Ka I lelser (sa m ma nträdesha nd I i ng ar) 202L för kom m u nfu I lmä ktige, komm u nstyrelsen,
arbetsutskott och m och hälsorådetkomm

ndkraftverket Sunnanå 1 :2

för markanvisningar, exploateringsavtal och försäljning av kommunägda
r

stöd ansökn r HT-2020

älan om beslut (för kännedom) från byggnadsnämnden, kultur- och
n och socialnämnden 2021ldn

nsökningar om jobb, praktikplats m.m. 2021 inom
m Itn verksamhet

rförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan Odengatan och
n

av intern kontroll för 202Ln

rfö om två hund I

I 202L för kom m u nfu I I mä ktige, komm u nstyrelsen, kom m u nstyrelsens
rbetsutskott och mi och hälsorådet

varnt av anställd en AB 11

nl av arbetsmi ifterKS 2O2U3r

Ärendenummer enr

KS 2020164r
Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället på

från Gerdsrud

KS 20201642 av anställd med kvaruarande avlön

KS 20201643
borgaförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför
kö Kvarnkullen samt vid rondellen i korsni

KS 20201647 av anställd med kvarvarande f

KS 20201684 Skötsel av motions- och friluftsanläggningar kring OK-stugan

KS 2020/685
nde av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping

Melleruds kommun

KS 2020/686
nde av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping

Melleruds kommun

K520201696
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping
i Melleruds kommun

K520201703
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang, detaljplan för Vita Sandars camping
i Melleruds kommun

KS T4

K52020173s
Uppdatering av avtal om upphandling, samordning och utförande av serviceresor inom
ra men för Västtraf i ku ppd ra get An ropsstyrd/Sä rskild kol lektivtrafi k

K520201749
nsrapportens undersökning 2020 - Webbaserad enkätundersökning för uppföljning
kommunernas nde arbete

K520201764 Medborgarförslag om buss från Ängenäs till Nordalsskolan

K520201777

K520201782
kan om medfinansiering av upprustning m.m. av befintlig konstgräsplan i

KS2020l9t4

KS202rlr

KS202L/2

KS20ZLl3

KS Z1zLls

KS 202116

KS202rl7

KS 2021lB

KS 202rlrt

KS 202LlL4

KS 202rlr7

KS 202LlLB

KS 2021121

kan om av mark för AV het med adress nsbruk

om skateboa I ruk
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öppna ä renden kom m u nstyrelseförualtn i ngen 2021-06-0 1

enummer menl

t40202 Fritidsladdn 202r

20211L44

z02LlL48

20211162

2O2UL6s

KS202Llt7B
Hot och trakasserier mot bussförare och vandalisering i fordon av ungdomsgäng i

Mellerud

KS 202L

KS 2021ls0 m nsi för 2022 och investeri n för 2023-2026

KS 2021155 n förlä nt omsättni m.m.2021

KS 202l/s8 u avseende ändri AV n för del av Liane 1:1

KS202Ll6s
nkter på eventuella höjningar av avgifter och införande av kilometertaxa i

nsten

KS202Ll66 om till Grannsamverkan

KS202rl7s an av ut om utlämnande av allmän handl

KS202r/76 -Ti stränder - ett mer differentierat stra 2020

KS 202 1 heten I 202t

KS202LlB4 Medborgarförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i Melleruds kommun

KS202rl90 nsiella ra 202r

K5202U97 I om fiberanslutni för Norra Räddn sförbund

KS20ZLl92 Pa lstånd 2021

KS 202L193 rkerin lstånd för rörelsehindrad 2021

KS 2021196 B udqet 2022 f ör M el I erud s kom m u n, verksa m het splan 2023 -2024

KS 202 2022 för Melleruds kommun verksam n 2023-2024

KS 20211101 om be kullen vid Erlandserud

KS2O2Ur04 nt för tomter i kvarteret n i Mellerud

KS 202U105 Hållbarhets kommunrankni 2021 - enkät

KS202UL07
rstudie samordnad varudistribution - kostnads-/nyttoanalys för införande i

Åmålndskommunerna Dals-Ed, Mellerud

KS 2021/11s revision 2021

KS202rlrz9 om för bättre heter till och från Mellerud

KS 2021l131 Earth Hour 2021

KS202Ur32 av förtroende som ersättare i kommunfull

202rlr3B Remiss: Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU

:22)

Medborgarförslag om att skyltar med förkörsrätt sätts upp vid refugerna längs
i Mellerud

nde av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
nersbo

Kommunfullmä sammanträden webben

lse av föftroendeu som ersättare i

KS 20211166 2021 Turistbyråerna i Melleruds kommun auktorisation Visita

KS202Llr67 Remiss om k enl PBL- VGR som neo n

KS 168 Driftbid rdar 2O2l

KS L7t 2021

202 133 Kommunalt i Melleruds kommun 2021 - utbetalni r och redovisn

202 134 EI i Äsensbruk - avtal
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öppna ä renden kom m u nstyrelseförva ltn ingen 202 1-06-0 1

mmer

202Ur92

197

Ledamotsinitiativ om av investeri

Ledamotsinitiativ om av investeri

Samverkan i Dalsland 4D

Samhäl vikariat

rimsleden - överenskommelse med Västkuststiftelsen och nyttjanderättsavtal med

över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till
funktionshindrade LSS - kvartal 1

iSamordn sförbundet Västom

Dalslands m och för 2022

KS

KS

202L1276

20211277 Motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och hälsa

KS Z02LltB2 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det är utan risk för missgynnande
att som varande eller blivande kommunanställd i Mellerud vara aktiv sverigedemokrat

KS 2021ll8s Ansökan om bidrag från Delegationen mot segregation (Delmos) för att minska och
motverka social och ekonomisk segregation

KS 2021l1BB Ansökan om drift-och hyresbidrag för Kroppefjälls IF iudosektion

Kompensation för förändrade regler för Extratjänster och Introduktionsanställningar -

äskande om medel för 202L

Vård- och omsorgsutbildninq med språkförstärkning - äskande om medel

KS202Ll2rr

KS202Ll2L2

KS 202L122t Byqqnadsnämndens reglemente, revidering

K5202U222
Förfrågan om kommunalt stöd (bygdepeng) till finansiering av byte av tak på caf6-
och kontorsbyggnad (Bonaparte)

KS 202L1233 Vänoftsutbyte med Scandia iWashington County i Minnesota, USA

KS202Ll23s llVita Sandars Camping - godkännande av investering i utbyte av stenplattor bakom
llservicehuset

KS 202L1236
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i nytt marktegel bredvid
qaraqe/qlasskiosk

KS 202L1237 Vita Sandars Camping - godkännande av investering i pergola över uteserueringen

KS 20211238 Uppföljning av heltidsplanen 2021

K5202U242 Tem porä r fi nansieri ng av Kom m u na kadem i n V äst 2022

K520211244

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag (ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i
kultur- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunala funktionshinderrådet och
ersättare i Föreningsarkivet) Kompletteringsval av ny ledamot i kultur- och
utbildningsnämnden och ny ersättare i Föreningsarkivet

KS 20211247

KS 202Ll2sB

KS 202L1259

KS 202r/260

KS20ZLl262
Begäran om driftsbidrag till stiftelsen DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ) för
verksamhetsåret 2021

KSZ0ZL|267 Avsäqelse av förtroendeuppdraq som ledamot i kommunfullmäktiqe

KS202U26B Avsäqelse av förtroendeuppdraq som ersättare i kommunfullmäktiqe

KS20ZU270 Projekt Centrumutveckling - Torg/parker

KS 202LlZ7L Projekt Ti I lgä ng I ig hetsa n passn i nga r i n kl usive skyltn i ng Torqet

Antagande av hemvärnsman 2021 - yttrande över ansökan

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde

Seniorkort i Melleruds kommun

Motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

294



öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2021-06-01

enummer

KS202U2B0

1

KOMSAM I 2020

Melleruds Bostäder AB - r 2021286

202Ll2BB av ekonomiskt överskott 2020 från Dalslands m och en iförbund

202U289 noser 2021

296 aktivitet - insats 2021 under n

202 299 Förhand enl MBL 10 och 64 löneskuld

Prognoser 202L för kommunstyrelsens verksamhet (kommunstyrelseförvaltningen och
Samhäl

KS 202U279 Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och
revisionsberättelse

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning och revisionsberättelse
för 2O20

Skriftliq varninq av anställd enliqt 5 11

KS 20211300

202 306 Delregional oljeskyddsplan

KS 202U3t0 Grön infrastrukturplan för Dalslandskommunerna

KS 202U3r2 Simlärare 75Vo

KS 202U320 Internbudget2022 med plan för 2023-2024 för kommunrevisionen

KS 20211321 Begäran om medel för "puckelkostnader" hösten 2021 samt år 2022

KS 20211322 Föreskrifter om utl'ärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, revidering

KS ZOZL|323 HR-konsult

KS 202L1324 RekrWerinqssystem

K5202L1329 Remiss - Samråd anqående Detaliplan del av Vånqen 1:80 m,fl,

K5202L1332 M käten 2021

K5202L1334
Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond - utdelning
bokslut 2020 samt redovisning från Lions Club Mellerud

KS 2021/33s Uppsäqninq av tiänst som HR-konsult
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öppna ärenden samhällsbyggnadsförualtningen 2021-06-01

demeni

om medfinansiering och samverkan - åtgärder på f+S och Väg 166 isamband
Västerråda Melleruds kommunhandelsetableri

nt Vita Sannar Kontrakt konsult

Ny gatumiljön vid Rådahallen (Rådaplatsen)/trafiklösning korsningen Bergsgatan -
av P D Lund rensNorra Ku och

Friidrottsanläggningen på Rådavallen, Anläggningen är i väldigt dåligt skick och

behöver åtgärdas. ökat intresse för friidrott. Att kunna ge ungdomar chans till att
friidrott. Idrottslärarna Dahlstiernska Rådaskolan och Nordalskolan.

20LB174
medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar samt åtgärder för

m och trafiksäkerhet kommunala för 2019

322 entr6 kommunhus

386 VA näs särskilda boende

2o1B/389
Projekt Ny gata Ängenäs särskilt boende med omfördelning från projekt Projektering

ll särskilt boende

Bygglov Ängenäs 2:16. Nybyggnad av särskilt boende samt fem
komplementbyggnader . Byggnadsnämnden 2OI8.122.233 Dispens, ta bort dike,

2:2L. lsen 521-13605-2018,
20tB/430

P VA-lednKS 2018/557

KS 201

20L9lt4B

20t 9

20t
20t91288

20t913s6

20t91392

KS 2019/398

KS 20191461
Delegeringsbeslut 5 19/106 Bråna 4:1 Marklov, anläggande av bullervall.
Dia rien umm er 2019.27 3. 238 Sta rtbesked och faststä I la nde av kontroll

KS 2015/2Bs

KS 2016/182

KS 2017ls08

K520171576

P GC-bro

KS20LBl714
Utredning och eventuell förflyttning av skjutbana Sundserud, Åsensbruk, till Rinnen

1:1 Hun . Bullerområde, Foton Rinnen

KS 2018/763 nad rundskola. Lunden 1. 2018.334.235

KS 2019/80
om statlig medfinansiering Trafikverket, förbättrad trafikmiljö Ängenäs. TRV

201

KS ZOL9|137 kt Gatu nl

KS 2019/140 kt ult

KS 2019/141 r mla tomten-2178

KS 20191L42 Projekt Ängenäs busshållplats

KS 201 L43 Asfalt och ni särskilt boende

KS20r9lr44 Proiekt Ängenäs förlängning av lokalgata och parkering

lan enligt 11 kap 9a 5 MB om vattenverksamhet. Dnr 535-9328-2019. Upperud,
av VA ledni

och beslut. Planerade vattenutta och n i Vänern.

VA Sa It

Påminnelse fullseruiceavtal rtsverket

Beslut med anledning av anmälan om användande av avfall i anläggningsändamål
9/1032.MTI

från Vita Sannaruägens vägsamfällighet angående utbyggnad av Vita Sandars

m

KS 2019/406
Skolmjölkstöd -Krav på kompletterande utbildningsåtgärder,Nyhetsbrev från
lordbruksverket, skolmjölkstöd nr 2,2019. Samt redovisning av utförda
utbildningsåtgärder.

sbehov för att före vid Melleruds
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öppna ä renden sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen 202 1 -06-0 I

enummer I

kontrol 2020

Lunden för nad av växthus,

P 4 och ti hetsanom

Enkät om intresse av extra kärl för savfall under sommarmånaderna

Förfrågan om att få gräva för vatten- och avloppsledning genom kommunens mark -

Bäckebol 1:162

rrvärme Klacken i Mellerud - framtidsstudie

KS 2020/530 Försä av mark idel av kvarteret i Mellerud

591KS

KS för s Bråna 4:3

KS 2019/481
Bygglov Tornet 1 och 2. Ändrad användning från kontor till förskola, ombyggnad av
lokaler, anläggande av lekplats och nybyggnad av komplementbyggnad.

KS 2019/498 beslut MYREN 4 Fasadä vård samt a AV n

KS 2019/594 Inför Informationsmöte VA projekt Upperud

KS 201 2 Rivninqslov, Starbesked och rivningsplan Mellerud 2:1

KS 2020/18 Tillqänqliqhetsanpassninq Rådahallen

KS 20201L40

KS 60 Projekt UtbWe av tak 2020

KS 2020/195 Byqqlov Sunnanå 1:29, Nybyqqnad väderskydd, skärmtak

KS 202012s3 De Tärnan 1 nad av arbetslokal och silo,

KS 202012s9 ärende nummer 04-23847 -19

KS 2020/308 Deleqeringsbeslut, Nybyggnad Komplementbyggnad, paviljong Oxen 1

KS Myren 4 Ändrad användning samt ombyggnad

KS 2020/31s VA Upperud - Upperud B:1

KS 2020/380

K5202014L7

KS 2020/418

K520201462

KS2020ls07

KS20a0ls29

KS2020ls43
Dispens från lokal trafikföreskrift. Gäller 2020-09-01 tom 2021-08-31. Avser
kommunens, Mellbos och Räddningstjänstens fordon.

KS 2020/s63 Melleruds kommun söker timanställd kock till Serviceenheten.

Upprustning av P D Lundgrens torg och utredning om fast scen

K520201s92 Projekt Sverkersbyn-Mel lerud överföri ngsled n i ng

KS 2020/s9B Projekt Vattenverk

K520201632 Möte Äsensbruks byalag 2O2O-09-t7

KS 2020/638 Proiekt Elliusspår belysninq

K520201639 Ti hetsan ssnr r 2020

KS20a0l6s2 anslutet till ledni Gerdsrud

KS 2020/691 AV ktet fa Krökersrud 1:21 Bäcken Håverud

K520201697

KS 2020/698 Vatten till anläggning 350630 är inte i bruk.

KS Medfinansiering av byggnation av GC-vägar i Dals Rostock

KS20a0l7rr Proiekt Bränna förstärkning ledningar

KSZ020l712 Leveranssä kerhet förstä rkn i ledn

K520201734
Beslut om föreläggande om åtgärder, Sunnanå avloppsreningsverk inom fastigheten
Holms-Berg 1:17 i Melleruds kommun.

KS2020l75s Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab

1:2 Sammanbyggnad av torp samt ändrad användning från bostad tillSUN
I Dnr 2020.22.234

ln kt VA
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Oppna ärenden samhällsbyggnadsförualtningen 2021-06-01

ummer

Forsbo 1:Bbefi rent

MBL 11 omplacering av tjänst från Arbetsmarknadsenheten, Kultur och
heten Samhälutbildni n till Renhålln

n VA-anslutn Kurran 17

llning av trädgård efter VA-projektet på fastigheten Krökersrud 1:270, Bäcken
Håverud

Inlösen av avl ni U 9:11

K5202U63
Beslut enligt förordningen (2016:S4B) för att anordna och tillhandahålla bostäder för

re ner

KS AV ntiellt förorenade Sunnanå Hamn.

KS Rem ional n för dricksvatten iVästra Götalands län

KS202rlg3 Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2021. Utförlig diarieföring på

iarienummer av 202llxrx. hittas i ''BAB ONLINE"

KS

KS

19KS

r20KS

t27KS

KS202r/L22

KS202r/r43

KS20ZLlrsz

KS 202111s3

KS20ZLlrsT

KS 202 158

KS 202 164 nom Hållbar ll och i Dals Rostock

KS 20201762 Från den l januari 2021 utökas kravet på anläggningsbesked för biogas och biogasol

KS2O20|7BL Projekt Angenäs cirkulationsplats

Ansökan om bidrag för kommunal fornvård 2021, Dalaborgs borgruin

KS 20201802

KS 20201804

KS 2020/805

KS 2020/810 Slutbesiktninq VA-anläqqninqar Sundserud

KS202tl9 Spontanansökningar om jobb, praktikplats m,m. 2021 inom
samhällsbyqq nadsförvaltninqens verksamhet

KS202Ll2s Rappofterinq av vattenmätare Swedac 2021

K5202U36 Pol isa nmä la n; Försök ti I I stöld, 5O0O-K47 426-21

KS 202r/37 Försäljning tomt Kurran 17

KS 2021146

KS 202U47 Kallelser, protokoll & föreningar samhällsbyqqnadsförvaltninqen 202 1

KS202Ll4B

KS202rl49 Beslut om föreläggande avseende verksamheten vid Dalskogs avloppsreningsverk,
fastigheten Dalskogs- korsgården 1:13 i Mellleruds kommun.

KS202Us2 Projekt Utrustning nödvattenpla n

KS 2021ls3 Projekt Sanering ovidkommande vatten 2021

KS202rl54 Proiekt Levera nssä kerhet, förstä rkn i nqa r och led n i nga r

KS 2021/60

KS202Ll62

Polisanmälningar Fastigh et 2021

Skadeärende fastiqhet på Linn6gatan 41 kopplat till grävarbete på Algatan

Proiekt UtbWe badbrygga Sundserud

till 160

le lats

Projekt Elljusspår belysning 2021

Skrivelse angående promenadvägar i Sjöskogen

Projekt Takbyte 2021

Projekt Bryggor Sunnanå, utbyte

Skadegörelse offentl ig toa lett, köpma ntorget Mel lerud

Ledningsrätt för vatten berörande Östergården 1:3 m,fl.

tvrig post Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021

pektionsrapport & beslut om föreläggande avseende verksamheten vid sbruks
fa eten Uni 2:2
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Oppna ärenden samhällsbyggnadsförualtningen 2021-06-01

ummer

Ny miljörapport har lämnats in för anläggning 1461-1001, Melleruds
ren

nad av nad U 9:10

KS 202 1 Brev lande ek

KS 202 sökan om VA-anslutni Uranus 5

sökan om VA-anslutn I:2SaKS

KS 202L12s0 enl om mot o Idrottshuset

202U2s4 av renhålln

273

282

297

2021130t

20211302

Tabbert 495 HE Comtesse Lå

B llsracet motio 2L7I-202r

KS202LlL79

KS 202tlLB4 Viltuårdsplan för Melleruds kommun

KS 20211190 2021 cirkus Brazil Jack

KS 202L1193 Skottlossn i ngsti I lstå nd, a nsöka n, yttra nde och besl ut.

KS 202Ur94

KS 2021/19s nnanå ARV Reviderad n för 2021 enl mt llstånd

KS 202L1203 Kabel skadades i samband med vattenläcka, Vilhelmsgatan 21 i Mellerud

KS 20211205
Beviljad strandskyddsdispens för tillbyggnad av servicebyggnad på fastigheten
Upperud 9:10

K5202L1209 Proiekt KokqMa Skållerudshemmet

KS 202r12L7 Grävningsanmälan är godkänd, Odengatan 14

KS 202rl2tg Grävningsanmälan är godkänd, Industrigatan 4

KS 20211240

Rastplats Livarebosjön

Synpunkter ang. de nya bestämmelserna hundbad i Vita Sannarstranden

Proiekt Uppdatering av utemiliö skolor 2021

Diskmaskin Ymer

om växten rkslide

Vattenskada Viad u ktgata n 27, skaden ummer : 04 -7 336-2I TH A

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Stenmagasinet Sunnanå

KS 20211303 Tillsyn enliqt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Äsebro skola.

K520211304 Sandlycke 1:6 och 1:26 Ovårdad tomt och byggnader,

KS 2021/30s Marklov bullervall Holm 1:65 och Lunden 1.

KS 202U311 Kommunalt driftsbidraq till enskild väq MED statsbidrag för tr 2021

KS 202L13L3 munalt drifts till enskild UTAN statsbid för år 202I

KS 20211326 m ANGENAS 2:16 Mellerud

KS 202L1327 Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen

KS 2o2Ll32B Skadea nmä la n Viadu kts gatan 27

KS 20ZLl33t

KS 20211333

nsbruk avlo 2:2
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-06-02

ARENDE 41

Äterrapportering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
verksamhetsom råde 2020- LO-28-202 1-06-0 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut
två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

. Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 2020- L0-28-2021-06-0 1.

r Verkställda beslut samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-L0-28-202L-06-0L.
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Avs I utade ä re nden kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n 20 20- 1 0- 28- -2021-06-0 I

2020/6Bt r0-29

0-11-03

2r3 11-06

11-06

11-06

11-06

11-09

2020-LL-12

20201702 2020-Lr-13

z0zolssL

319

2o2o/206

11-18

11-18

2020-11-18

2020-11-18

KS 202017s2 iftsbiträdeavtalPerson t2-02

Ärendenummer Arendemening Avslutat

K52020167L Ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds kommun 2020-L0-29

Avtal RunYourMeeting, uppsägning

Uppsäqninq på qrund av personliga skäl

Med rförs om en större hund iMellerud

KS 2018/6s9 Nödvattenplan för Melleruds kommun

KS 20201274 tn av intern kontroll lan för 2020 2020-11-06

KS 424 Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften 2020-11-06

KS 20201540 Medborgarförslag om en större hundrastgård i Mellerud 2020-rt-06

K520201s46 Medborgarförslag om att bygga ut hundrastgården i Mellerud 2020-11-06

KS 2020/s6s Gåva till Ungdomshuset Stinsen till minne av Maud Pousar Lindberq 2020-11-06

KS 2019/67

KS 2020/63

KS 2020/6s3

KS 20201s47

KS 2020/601

KS 2020/610

Medborgarförslag om utökad hundrastgård iområdet mellan
Viaduktqatan - Storqatan - Järnväqsqatan i Mellerud

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp på yttre båtrampen i

Sunnanå hamn

Utvecklad samverkan mellan medlemskommunerna i Dalslands miljö-
och energiförbund

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering
avseende anstånd

m mä|2021

Norra Älvsborgs rädd n ingstjä nstförbu nd ( NÄRF) - delå rsra pport
ianuari-auqusti 2020 med revisionsrapport

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari -
auqusti 2020

2020-11-06

2020-11-06

2020-11-18

KS 20201694 Skriftlig varning av anställd enligt AB 5 11

KS 2020/619 Skriftliq varning av anställd i enliqhet med AB 5 11

KS 2020/630 Deltagande i Glokala Sverige frän 2021- anmälan av kontaktperson

Ansökan Visita 2020 Sunnanå Hamn och Dalsland Center, Melleruds
Turistbyrå

1:e socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen 2020-11-13

Uppsäqninq av arrendeavtal för del av Bråna 4:1 (iVita Sannar) 2020-Lt-L7

av avtal - Draftit Kommun Premium och Lön 2020-17-17

KS 2oZOl342 Melleruds Bostäder - prognoser 2020 2020-11-18

KS 202O142s om för interkommunal ersättn 2020 2020-11-18

2020-11-18

KS 2020/559 Ka pita I iseringen av Komm u ninvest Ekonom isk fören ing 2020-11-18

KS 2020/sBB Kommunens taxor och avgifter 2021 2020-11-18

KS 20201602 Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds Bostäder AB

K520201704 Proiekt Besöksmätninq, finansierinq

KS 2020/389 Beslut om eldningsförbud och upphävande av beslut 2020 2020-1r-19

KS 20201726 Synpunkter på trängselvid paketutlämning på ICA i Mellerud 2020-rL-20

KS 20201727 Overläggning ang, skriftlig varning av anställd 2020-rL-20

KS 20701742 spontanansökan 2020-tL-27

KS 202017sL Avta I prog ramva ra n Sysa rb 202 1 -0 1 -0 1 - -2023- l2-3I 2020-12-02
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Avs I utade ä ren de n ko m m u nstyrelsefö rua |tn i n gen 20 20- 1 0- 28- -2OZL- 06-0 1

I utat

2020170s

196

382

20201387 12-07

12-0720201szr

2020-12-0711

2020-L2-0720201629

2020-L2-07

2020-12-07

2020-72-07

2020-t2-07

2020-72-072020/723

2020-t2-0720201729

2020-12-0720201732

2020174s

2020/770

T2-LBKS 2020-06-30ls kommunalförbunds delårsra

Projekt Besöknäring i samverkan Dalsland, medfinansiering 2020-L2-07

Retroaktiv ansökan om lok stöd från Melleruds Inneba bb 2020-t2-07

Ängenäs särskilda boende - ansökan om tilläggsmedel för
merkostnader i samband med flytt

Ti I lfä I I iga förä nd ri n g av fördel n ingssystem för stud ieförbu ndens
kommunala anslag Beräkning av studieförbundens kommunala anslag
2020

Simhallspersonal

Leader Framtidsbygder Dalsland Ärjäng Munkedal programperioden
202L-2027

Intern kontrollplan 2021

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Riktlinier för funktion Företaqslots i Melleruds kommun

barhetsklivet för besöksnä

n till kommunens anställda2020

Borqensåtaqanden 2020

om befolkn n i Melleruds kommun

Draftit I & Meda t.o.m. Z02L-I2-3L

Remiss: Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF)

Ledamotsinitiativ om socialförvaltningens organisation i Melleruds och
Benqtsfors kommuner

It kollektivavtal - chef i beredskap inom socialförvaltningen i

kommun

Remiss/remissvar angående anmälan om vattenverksamhet -
nedläggning av en sjökabel i Upperud 1:2 med flera i Melleruds
kommun

Ka I lelser (sam ma nträdesha nd I i ng ar) 2O20 för komm u nfu I lmä ktige,
komm u nstyrelsen, kom m u nstyrelsens a rbetsutskott och m i ljö- och
hälsorådet

av sprickor vid ladugårdsbyggnad på fastigheten 1:1 i

Melleruds kommun

llning av tillförordnad kommunchef vid jul- och
r 1

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med
revisionsrapport

2020-12-03

2020-t2-04

2020-12-07

2020-12-08

2020-12-08

2020-tz-10

2020-r2-r4

2020-12-17

2020-72-tB

KS 20201783 Avtal om Företagshälsovård (2021-01-01-2023-12-31) 2020-t2-Lt

KS 20201784 I med anställd med anledn AV från 2020-t2-rt

KS 2O20l7Bs Klaqomål anqående qrannar i Mellerud 2020-12-Lt

KS 2018/493 hetsförvärv i kvarteret Måsen i Mellerud 2020-r2-t4

KS 20201789 Direktu ndli Dalslands Center m.fl 2020-12-L4

KS 20201773

KS2020136

KS 20201790

K520201769

K520201798

KS2020ls97

KS 20201628

KS 20201636

Aktuella revisionsfråg or 2020 2020-t2-76

Nämndmålför Melleruds kommun 2021 2020-L2-lB

Kommuni för Melleruds kommun 2020-LZ-tB
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Avs I uta d e ä re n d e n ko m m u n sty re I sefö rva It n i n g e n 20 20 - I 0- 28- -2021- 0 6 - 0 I

utatummer

KS

20201674

KS

20201676

20201688

12-1820201709

12-1816

2020-L2-t820201736

2020-L2-tBKS 20201737

2020-L2-1820201807

2020-12-28

2020-12-30KS 2020/13

2020-12-30KS 20201s4

2020-12-30KS 2020/506

202t-0L-04

202r-oL-04

202r-oL-04

202r-oL-04

202t-01-12

z02t-0r-12

2021-01-12

202L-0t-13

1-01-13

1-01-15KS 2019/s6B
Medborgarförslag om uppgradering av teknisk utrustning m.m. i

Erikstadsru m met och Gri nstadsrum met i kom m u n h uset

Ledamotsinitiativ til till 2021 och lan 2022-2023 2020-12-rB

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd
enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om
sprä ngä m nespreku rsorie r 202I

2020-12-rB

Dalslands miliö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021 12-18

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt
miliöbalken

2020-L2-t8

Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, föruärv av
fastiqhet och finansiering av fastighetsförväru

2020-12-LB

nterpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen
b inför 2022

Tilläqgsanslag löner för Kommunals avtalsområde

UWärdering av eventuellt ökade kostnader med anledning av det nya
lementet för ekonomiska ersättn för förtroendevalda

Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvode) för förtroendevalda i

Melleruds kommun inför ma 2023-2026

i konflikthanterl och det svåra samtalet

Avstängning av anställd med kvarvarande avlöningsförmåner

ing av förvaltningsövergripande varor och tjänster samt
ramavtal under 2020 t7

kommu
nansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2020 inom

verksamhet

Avkastni ngsra pporter och bokföri ngsra pporter (fonder) Mel leruds
kommun 2020

KS 20201L Kommu 2020

K52020166r
Ansökan om tilläggsanslag i rambudget 202L när ny hyra är fastställd
för fastiqhet Fagerlidshemmet

K520201677
Synpunkter/klagomål på psykosociala arbetsmiljön inom sektor inom
socialförvaltningen

K520201720 Vart är Melleruds kommun och socialförualtningen på väg?

KS Ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds kommun

KS 2020i695
Remiss: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att
motverka smittspridning av covid-19

KS 20201730
Remiss av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att
motverka smittspridning av covid-19

KS 202rl19 Enkäten Handlingsplan - våldsbejakande extremism

KS 2021122
Uppsägning av avtal angående personalbilsadministration Melleruds
kommun

K520201771
Remiss - Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för perioden
202t-2024

202r-0L-t4

K520201772 U nt AV nal hand för klimata 2018-2020 202r-0r-14

KS20ZLl30 Enkät om sammanträden under corona 202t-01-14
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ummer
1-01-152020131

1-01-1520201173

1-01-1520201s49

18 1-01-15

1-01-152020179L

2021-01-15

2021-01-19

202U16

1-01-28

1-01-28

1-01-28

202r-0t-29

202r-0r-29

2021-0L-29

202r-02-02

2021-02-02

2021-02-08

202L-02-Lr

20 Dalslandm 202r-02-tr

100 Fritidsladdning 2020 202r-0t-22

lan om kränkande särbehandl av anställd 202L-OL-22

KS 2020/6ss Anmälan om kränkande särbehandlinq av anställd 202L-0L-22

K520201662 Anmälan om kränkande särbehandling av anställd 2021-01-22

KS 202017L7 Anmälan om kränkande särbehandling av anställd 202t-0r-22

Offert/avtal angående utredning kring kränkande särbehandling 202t-0t-22

incident i

Beslut med anledning av coronaviruset (Covid-19) - kommunstyrelsen

Lån, förlängning, omsättning, borgen m.m, 2020

Frågor om Ängenäs - detaljplan m.m.

Kommunernas behov av Gryning Vård AB:s tjänster och ägartillskott till
bolaget

Medborqarlöfte för Melleruds kommun 2021

Bostadsmarknadsenkäten och plan-, bygg- och tillsynsenkäten

Fråga om Melleruds kommuns åtgärder för att förbättra den allvarliga
situationen inom äldreomsorgen

Regional beredskapsplan vid höga flöden och dammhaveri i

Upperudsälven

Kommunalförbu ndsord ning för Norra Alvsborgs
Räddninsstjänstförbund (NÄRF)

Motion om att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun tas bort
permanent

Policy alkohol- och droger - för anställda, praktikanter,
uppdragstagare, politiskt förtroendevalda, helägda kommunala bolag
och studerande i Melleruds kommun

Interpellation till socialnäm ndens ordförande om socialförvaltn ingens
organisation

Skriftlig varning av anställd enligt AB g 11 / Underrättelse om
disciplinär åtgara (skriftlig varning).enligt AB $ 11 Underrättelse om
uppsägning p.g.a. personliga skäl Överenskommelse om avgång av
tiänst

Avta I : Sju kvå rdsmateria I - förlä ng n i n g Q02L-07-0 1-202 1 -04-30)
Ansvarig: Tanja Mattsson

202t-01-21

202L-0L-25

202t-0r-28

202t-0r-28

KS 20zrl43 Avta I : Di rektu ppha nd I i ng rekryteri ngstjä nst en hetschef -01-25

KS 20201ss2 Socia lsekretera re vid I nd ivid- och fam iljeomsorgen 202L-0L-26

20 Vänerstipendiet - nominering för utdelning 2021 2021-0r-27

K520191404

KS 2020/442

KS 2020/447

KS 2020/7s0

KS 20201774

KS 2019/403

KS 202L/57

KS 20201744 Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda 202r-0L-28

KS 2020/816 Orqanisation Dalslands Turist AB och Dalslands Kanal AB

KS 2020182 Ny zonindelninq i Västra Götaland

KS 2020/616 Anmälan om kränkande särbehandling av anställd

Anmälan om kränkande särbehandling av anställd

20 Arkivmyndigheten leveransprotokoll 2020

KS 2020/88 Finansiella rapporter 2020
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I

-02-18

-02-23

-02-24

-02-24

-02-25

r-02-26

KS

20r 540

2020/800

202LlLt}

202U160

20L

-03-15

-03-1620201557

1-03-1920201146

2021-03-L92021179

202t-o3-22

202t-03-24

KS212rl4t Föreningsbidrag 202L med anledning av Corona-pandemin 202t-02-tr

KS 2020/B0B

KS202Ll23

K5202U42

KS202LlrL4

KS202rlr45

KS 202li 186

Remiss - promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig
service - slutredovisning (Ds 2020:29)

Ädig uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2020

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

Remiss Underlagsrappoft om utsläpp och halter i luft i kommunerna i

Västra Götalands län

Registrering av sändningsverkamhet (Kommu nfullmäktigesändningar
lrån Melleruds kommun) och ansvarig utgivare

Förvaltningsekonom till ekonomienheten med inriktning mot
socialförvaltningen

Överenskommelse mellan Melleruds kommun och Plikt- och
prövninqsverket om reqistrerinq och redovisninq av personal

Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena iVästra
Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk
vårdutbildning på grund- och avancerad nivå

202t-02-lr

202L-02-Lr

2021-02-tL

2021-03-09

202r-03-t2

202L-03-t2

KS2021167 Nomineringar till Vänersamarbetets styrelse 202L-02-Lr

KS 2021l100 Avtal: Direktupphandling Drönare 202L-02-L5

KS 2018/170 Medborqarförslaq om utökninq av befintlig hundrastqård i Mellerud 202t-02-rB

KS 2020/8 lstånd 2020

KS 2020/1s6 Lönerevision (löneöversyn) 2020

K5202U73 Vä nersa ma rbetet - verksam hetspla n för 2022-2023

KS202Ll7B Samrådsremiss - Detaljplan Vången 1:82 verksamhetsområde

K520201r04 Driftbidraq Ansökan/Redovisning 2020

KS 202ULL7 Gemensamma insatser mot langning av alkoholZOZL 2021-02-26

KS 202ll8s Rem iss - In riktninqsförsla g Interreq Sverige- Norge 2021-03-05

K5202012t7 Kommunfullmäktiqes mål 2021 2021-03-08

Redovisninq av turismåret 2020 2021-03-1 1

Projekt Förbättrad turistservice i Sunnanå Hamn, del 2 2021-03-12

Feriearbete för ungdomar - äskande om medel för 202L 202r-03-12

Sa m rådsrem iss - Bostadsförsörin i nqsprogram för Da ls- Eds kom m u n 202r-03-t2
- Trafikverkets av riksintressen för kommunikationer 2021-03-12

Nominerinq till Småkoms styrelse 202t-03-12

kn Studieförbund 2020 -03-15

Reqistrerinq för lotteri enliqt 6 kap. 95 i spellaqen

Slutrapport för klimatinvesteringsstöd KKL-04192-2018

Remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU

202L:7)

KS202Ol2B0 Reparera vagn i centralarkivet

KS202LlrB7 Remiss - Länsstyrelsens beslut om Bygdemedel till Bolstad prästgård 202r-03-24

Buff6lina skola
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Avsl uta de ä re nden kom m u nstyre lseförua ltn i n ge n 20 20- 10- 28- -2021-06- 0 1

1-03-25202Ll38

1 -03-25

-03-29

-03-31191

202r/206 -04-07

202L1L35 202r-04-08

202 183

20181342

1-04-13

1-04-13

1-04-13

-04-13

-04-76

-04-20

2021-04-20

2021-04-2r

202r-04-23

Ärendenummer

K52020/73t

KS 2o2Ll20

K52020/6

K52020/349

KS 202014s3

KS202Ut73

KS 202U20r

KS 202L1227

KS 202L1230

KS 2o2LlZL9

KS 20141619

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden
Kompletteringsval av ny ledamot i byggnadsnämnden
Kompletterinqsval av ny ersättare i byqqnadsnämnden

Interpellation till kultur- och utbildningsnämndens ordförande om
förekomsten av narkotikaproblematik på våra skolor och vilka åtgärder
som vidtas

Reglemente för intern kontroll, revidering

Remiss Reqional Handlinqsplan för friluftsliv i Västra Götalands län

Polisanmälan om hot mot kommunen

Förhandling enligt MBL $ 11 gällande ombyggnation av våning 2 i

kommunhuset, Melleruds kommun

Medborgarförslag om förbättring av socialnämndens kallelser och
protokoll

Överlåtelse av Mellerud Trädqårdsmästaren 4 2021-04-08

Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och
ledarskap

Medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade vägarna för
att påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de oskyddade
cyklisterna

Medborgarförslag om försäljning av mottaget material vid
återuin ningsstationen Hunnebyn

Ledamotsinitiativ angående uppdrag inför budget 2022 om
kartläggning/redovisning av samtliga medel till verkamhet som inte är
lagstadgad och samtliga medel till verkamhet som är utöver
lagstadgat minimikrav

Medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar meddelar
Melleruds kommun om tömninq

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning för
kommunstyrelsen

Remiss av Skatteverkets promemoria Ersättning vid markintrång -
införa nde av kontrolluppg ift

Prio av framtida bredba nad

Tillfälligt beslut om att inte hyra ut kommunens inomhus[l]och
utomhusanläqqninqar för fritidsaktiviteter med unqdomar

I motor - delra Melleruds kommun

Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun,
reviderinq

Avslutat

202r-03-25

202r-03-25

202t-04-13

2021-04-13

2021-04-t3

202r-04-13

KS 2018/495 Medborgarförslag om farthinder på P O Lundgrensgatan i Mellerud 202L-O4-13

KS 2019/636 Medborgarförslag om belysning över stora bron i Håverud 202L-04-13

K520201232 Medborgarförslag om utbyggnad av glasskiosken på Köpmantorget 2021-04-t3

KS202Llr27 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 2027-04-13

KS 20zrlt37 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

KS 2021/1s1 Fiber- och mobiltäckning i Melleruds kommun

KS 2021/189 Kanalyran 2021

KS 20171303 Översiktsplan för Melleruds kommun nu - 2030 202t-04-23
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Avsl utad e ä rende n kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n 20 20- 10- 28- -2O2L- 06-0 1

202tlrsO

202tlrs4

KS2020lt7B

KS 2020/801

-0s-06

-05-0620211264

-05-1020211269

-05-11K520191224

-05-1 1KS 2019/s08

-05-11519KS kvarteret Starenfl

K520201767 Riktlinier med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 2021-04-23

Ärendenummer

KS 20201L7s

K520201768

KS 2020/803

KSZ02LlL2

KS202Ut3

39

KS 2021/136

KSZ0Z0l443

KS202rl2s6

KS20LBlr24

KS2020lLL4

KS 2020/3s9

KS 2020/603

K520201792

KS 2021l118

K5202U223

K520211224

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 - utbetalningar och
redovisningar

iftsmodell och ifter för fä

lfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av covid-19
för uteservering 202L (tillfällig ändring med anledning av covid-

19

nt boksl för AB Melleruds Bostäder 2020

Norra Älvsborgs rädd n i ngstjä nstförbu nd - å rsredovisn i ng för
ret 2020

Krav trafiksäker till kö Melleruds Handel vid E45

Remiss - Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,
ram och mi I itets normer 202I-2027

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag

om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal L-412020

Lönelänken (stöd för löneanalys och lönestruktur) - avtal och
person u ppg iftsbiträdesavta I

Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i

Melleruds kommun

Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala
r inom Melleruds kommun revideri

Sandars Camping - godkännande av investering iväggavskiljare
mellan handfaten herr- och damavdeln

Begäran om laglighetsprövning/in hibition av kommu nstyrelsens besl ut
om försäljning av mark idel av kvarteret Ugglan i Mellerud

Medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds kommun för
65+

Handläggare med uppgifter inom inköp- och upphandling till
ekonomienheten

nom

nom Tormansbol

av anställd i enl med BEA 5:9

från revisorerna i Kommuninvest ekonomisk föreni

latser för husbilar Sunnanå hamn

Enkät i syfte att följa upp effekterna av arbetet'Tidig dialog ökar
bostadsbyqgandet"

Avslutat

202r-04-23

r-o4-23

202L-04-23

202r-04-23

202L-04-23

202L-04-26

202L-04-26

202r-04-29

20zr-04-29

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-06

2021-05-06

-0s-06

Revisionsra pporten Gra nskn i ng av persona I - och kom petensförsörj n i ng 202L-04-23

nt för koncernen Melleruds kommun 2020 202r-04-23

Förva ltn i ngsboksl ut för kom m u nstyrelsen och kom m u nf ul I mä ktige 2020 202t-04-23

Revisionsra Gransknin av fi i Melleruds kommun 202L-04-23

K520201678 Medborqarförslaq om seniorbiljett 2021-05-06

K520201687 Pla 202L -0s-06

KS2020l7OB KommunsWrelsens delegationsordning, revidering 2021-05-06

K520201766 Kom m u ndirektörsi nstru ktion för Melleruds kom m u 2021-05-06
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Avs I u ta d e ä re n d e n ko m m u n sty re I sefö rua I tn i n g e n 20 20 - 1 0- 28- -2O2L- 0 6 - 0 1

ummer utat

20201748

-05-11

-05-12

1-05-12

202r-05-14

-05-21

K5202L1307 1-05-21

20191424 202L-05-24

202014L6 2021-05-24

202U316

-o5-27

202L-05-27

202L-05-28

2021-05-28

202r-0s-zB

KS Z02rl44 Notified - omvärldsbevakninqssystem - avtal / uppsäqninq av avtal 202 1-05-1 1

KS20211278 -SMS&en nster via dator och mobil

KS 2020/111 KOMSAM protokoll 2020

Endast sotning - Ärsuppföljning av kommunernas uppgifter enligt LSO

för 2020

Avtal: Leverans av Elkraft (upphandling och avtal) 2022-0L-0t-2025-
L2-3L

Uppsägning av dalslandsgemensamt avtal om arkivering av våra
elektroniska fakturor

Turistvärdinnor och turistvärdar vid turistbyråer i Mellerud kommun
202L

Uppsägning av lokalt avtal om förtroendearbetstid för fysioterapeuter
och arbetsterapeuter

Avtalssamverkan mellan Melleruds och Bengtsfors kommuner om
gemensam socialchef

Avtalssamverkan mellan Melleruds och Bengtsfors kommuner om
gemensam IFO-chef

Ersättning till kommuner enligt 5 kap. 1$ lag (2006:5a! om åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Trafikutredning Sapphult - direktuppha ndling

Socialchef med uppdrag för Melleruds och Bengtsfors kommuner

Avta I : Sj u kvå rdsmateria I (202 1 -05-0 l-2023-04-30 med möj I ig het til I

lörlängning 1 år + 1 år som längst tom 2025-04-30)

Avta I : Ko n su lttjä n ster eko n om socia lförua ltn i n ge n (2027 -02-04-202I -
04-30)

Overenskommelse mellan RF-SISU idrottsutbildarna Västra Götaland
och Melleruds kommun

Visstidsanställning av tillförordnad kommunchef vid kommunchefs
semeste r 202L-07 -0 I--08 -04

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Mellerud och Benqtsfors kommun

202r-05-7L

2021-05-19

202r-05-2r

2021-05-2r

202t-05-25

2027-05-25

2021-06-01

2021-06-01

KS 20201276 Förhandlingsframställan angående sjuklön enliqt AB 13 5 28 mom. 9 202t-05-2L

KS 2020/3s8 Förhand linqsframställan avseende avlöninqsförmåner 202r-05-2r

KS 202L1283

KS202Ll2Bs

KS 202rlB6

KS 20201264

KS 202017s7

KS Z020l7sB

KS 2021l318

KS202rl22s

KS 202r13t9

K520201392

KS 2019/s93 Grafisk profil vandrinqsleder 2021-0s-26

KS 2020/113 Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, arrendeavtal och förvärv 202t-05-26

K520201s24 Förfrågan om utköp av bostadsarrende Sunnanå 1:2 202r-05-26

KS 202017t0 Verksamhetsledare för Rådahallen 2021-05-26

KS 2021l1s Enkät - Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2020 2021-05-26

KS202LlL4r Arrendeavtal för telekomanläqgninq på Bråna 4:3 202t-05-26

KS202LlL26 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

KS 202r126s överlåtelse av Trädgårdsmästaren 3

KS 202L1330 Avtal: Direktupphandling Husvagn

KS 201s/s3 ult 1:3 m. fl.ri AV för
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Avs I utade ä rende n kom m u nstyrelsefö rua ltn i n gen 20 20- 10- 28- -202I-06-0 1

utat

1-06-01

-06-01

Arendenummer Ärendemening

KS 2021/1ss

KS202LlL72

KS202rlt96

K5202U246

K520211287

K520211336

KS 20211208 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisni ng 2020 2027-06-0t

KS 202L1220 Revisionsra pporten Gra nskning av årsredovisn i ng 2020 2021-06-01

K5202U226 Dalslands Miljö- och energiförbund - boklut för 2020 2021-06-01

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag Kompletteringsval av
ledamot i valberedningen, ledamot i arvodesberedningen och ersättare
ivalnämnden

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i socialnämnden
Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag (ersättare i

kommunfullmäktige, ersättare i valberedningen och god man
lantmäteriförrättningar tätort) Kompletteringsval av ny ersättare i

valberedninqen och ny qod man lantmäteriförrättninqar tätort

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och
utbildninqsnämnden

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i föreningen
Grinstadvatten

Rådahallens lande

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-01

2021-06-01
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Avsl utade ä renden sa m hä | Isbygg nadsförua ltn i ngen 2020- 10- 28--2021-06-0 1

ummer

70

20201689

tr-12

2020-11-13

2020-11-16

KS 20201728

KS

12-tI
0 2020-t2-14

20201s90 20zo-L2-15

390 2020-12-16

2020/4BL

L2-29

2020-L2-29

202r-0L-04

2021-01-11

r-0r-t2
1-01-14

KS 202r/28 tillelnät 30107472I, 1-01-14

Ärendemening

2020-10-28

Bidrag för vattenåtgärder LOVA och LONA våtmark 2020-r0-29

Information om användning av växtskyddsmedel 2020-11-05

KS 2020/690 Påminnelse: Undersökning Godkänd Bilverkstad 2020-11-0s

KS 2020/701 Anslutningsavgift Forsbo 1 2020-11-06

K520201715 Information om nya spårmarkeringar

KS 20201702

K520201713

KS 20201719

KS 20201327

KS 2020/806

KS 20201812

Minnesanteckningar från möte ärende Håverudscamping
arrendeavtal

Grävningsanmälan Landsvägsgatan 95, Vattenfall. Ärendenummer:
201 110-SBF_3-SD85

Sammanställning av svenska fallstudier inom näringsåtervinning från
avlopp

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommu nerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed

Begäran om yttrande (525) A365.64912020 -Skyddsjakt inom
detaliplanelaqt område

Beslut i ärende 525-50733-2020 om anmälan för samråd för
underhållsröjninq

Begäran om yttrande ang. ansökan om skottlossning för företaget
Nomor

2020-11-06

2020:r2-04

2020-12-t6

2020-12-rB

KS 20201664 Melleruds kommu n söker verksamhetsledare till Renhållningsenheten 2020-11-18

KS 2013/489 Flyttninq av brosten och åtgärd av förrådsbyqqnads hörnsten 2020-72-04

Seruitut Stora Halängen 1 2020-12-04

Ansökan om tillstånd tävlinq på väq 2020-L2-LL

llstånd för brödförsä i Grinstadlokalen 2020-12-rL

Tillstånd för att stå utanför Hemköp och sälia iulkärvar 2020-L2-Lr

Tillstånd för dispens av bred transport

Sammanställning över allmänna vägar 2021. Dnr 258-46790-2020

Melleruds kommun söker Projektledare till VA med uppdrag inom
Gata-parkenheten

Etablera Padel i Mellerud, frågan om mark i Mellerud

K520201780 Önskemål om återställninq av vandrinqsspåret i Kniperud/Bäcken 2020-t2-18

KS 20201746 Svenska kommuners arbete med trafiksäkerhet 2020-t2-2t

K520201733 Beqäran om yttrande om tunq och bred transport. TRV 2020/199104 2020-L2-22

KS 2020/811 Regressfra mstä I la n Fol ksa m ä renden ummer FF0545 1 73625 2020-12-23

KS 20201817 Proiekt primärkartan

KS 202L14 Polisanmälan skadeqörelse österrådaqatan 1 Dnr 5000-K1559097-20

KS 2021110 Hyresnedsättni ng hyresgäster kommunhuset

KS20191297 Försäljning av del av Sapphult 1:3

KS 2020/608 Til lsynsen kät vattenmäta re 2020, Swedac

K5202U26 Nyanslutning till elnät 301074713, Forsbo 1:34 Upperud 2021-0r-14

KS 2021127 Nyanslutning till elnät 3010747L9, Bäcken 10 Upperud 2021-0t-14

Polisanmälan - Stöld Dnr 5000-K1290944-20
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ummer utat

2O2Ll29

1-01-20

202r-01-20

202t-01-20

202L-OL-21

1-01-21

1-01-21

KSZ0Z0l23

KS

KSZ02Us6

KS 202L/s9

KS 1 202L-02-02

202t-02-032021172

202t-02-0420191480

r-02-0420201179

r-02-04202013t7

20201482 L-02-04

r-02-04

79 r-02-04

202

Dispens / tillstånd inom skyddade områden. Naturreservat Forsbo
1:33. Förläggning av VA-ledningar och fiber. Håverud, Upperud.
Kartor Länsstyrelse n 52t-390-20 17, Naturvårdsverket Begäran om

isk undersökning Lä nsstyrelsen 43I-27 194-20t7, 431-
t0172-2018

-02-052017ls

Polisanmälan av inbrottsförsök på Ängenäs pumpstation
ärendenummer 1-55- 1610463020834

2021-Or-14

KS 2016/48

Ansökan ledningsrätt Upperud VA-Fiber, Lantmäteriförrättning
O16283, Kartor, Upperud 9:5, 9:6, 9:10 m fl fastigheter Ansökan om
tillstånd för ny ledning. Trafikverket 20181t02322, TRV 101933.
Vattenfall, Skålleruds fiberförening , Melleruds kommun VA, Korsning
Väq 2224

2021-01-18

KS 20201796 Driftledare till Lokalvården, Seruiceenheten 202r-0t-20

K5202U33 Polisanmälan: Trafikolycka utan misstanke om brott. 5000-K17650-
2t

KS 202L/34
Polisanmälan samt beslut om att förundersökning inte inleds: Stöld
s000-K1562899-20

KS 2021l3s Polisanmälan: Skadegörelse Rådaskolan. 5000-K1535834-20

KS 2020179s
Information om Trafikverkets pågående arbete med utpekande av
riksintressen

KS 2020/81s Bräna 4:2 (Vita Sandars Campinq) - tillsyn enkelt avhjälpta hinder

KS202L/40
Avtal: Direktupphandling Avyttring av maskiner (avtalets längd: 1+1
år)

KS 20201760
Melleruds kommun söker handledare till Gata- och Parkenheten,
Samhällsbyqq nadsförualtningen llrort 

-rt -r,

KS 20ZOl32s Kommunalt driftsbidraq till enskild väq UTAN statsbidraq för är 2020 702r-01-26

KS 20201326 Kommunalt driftsbidraq till enskild väq MED statsbidraq för år 2020 2021-01-26

KS 20201797 Lokalvårdare till Serviceenheten 50o/o 1-01-26

KS 2020/22 Övrig post Samhällsbyg gnad 2020 202r-or-27

Kallelser och Protokoll, föreningar. Samhällsbyggnad 2020 202r-0L-27

Ansökan arbete och praktik Samhällsbyggnad 2020 202r-or-27

Avtal: Färskt Kaffe- och matbröd - förlängning (Löpande med 3
månaders uppsägningstid) Avtalsförlängning

202r-0r-29

Tilläggsavtal gällande uppställningsplats för mobil screeningsenhet 202r-02-0r

Uppdatering av statistik för den kommunala fordonsflottan

Frågor & svar om trafiksignals- och belysningsavtal från företaget
ONE Nordic

Led n ingsförnyelse Da ls-Rostock projekt B33B Lä nsförsä kri ngar
skadenummer 10-27535-19 EFU

Anläggsavgifter projekt VA ledning Upperud

Upperud VA utbyggnad: Ansvar installation LTA-station

Hällan 1:14, brunnar

Anläggninqsavgift - Forsbo L:24 - Upperud

Inlösen av enskild va-anlägqning Upperud , Forsbo L:24

Anslutninqsavqift VA Upperud 9:2 202L-02-04

Vattenskada fastiqhet Hällan 1:95 Dals Rostock z02t-02-04
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ummer utat

2021-02-09

202t-02-09

KS 1 1-02-09

KS 1

1KS

20201174

202L170

BO

202Ll89

202r-02-15

202L-02-16

202r-02-78

1-02-19

L-Oz-L9

KS 2018/368

20tB176L 1-03-04

20tB/224 1-03-05

202t1r30 1-03-05

20201s61 1-03-08

K520201793

KS202LlB2

K5202012

KS 2020/118

KS 202012ss

KS 2020/813

KS 2020/s31

KS 20201747

KS 2021/109

KS 2021/111

KS Z02Ll4s

KS 202L17L6

Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2020 till
DECEMBER 2020. Utförlig diarieföring på diarienummer av typen
2020lvx hittas i separat proqram "BAB ONLINE'

Polisanmälan - Skadegörelse Nordalsskolan. Fönster förstörda, Dnr
5000-K328829-20

nmälan Melleruds kommun

Fråqa om byqqnaders eqenskaper 202L-02-09

Polisanmälan inbrott Järnvägsgatan 3, stöld. Dnr: 5000-K1I59446-20 2021-02-09

Projekt Ovidkommande vatten 2020 202L-02-LL

Skyddsjakt inom detaljplanelagt område, Nomor AB 202r-02-11

Brudfjä I lsrac et 202I, ä rende 2L7 L-202I 202r-02-rt

Anslutning till VA-ledningar samt betalning av anslutningsavgift,
Upperud 2:3

Underrättelse om kommande rojning utmed högspänningsledningar,
Gerdsrud 1:96, med beräknad start v 7

Länsstyrelsens omprövningsbeslut ärendenummer 1060 96 12, statligt
stöd solceller Rådahallen

Polisanmälan och beslut om att förundersökning ej inleds,
skadegörelse Bäcken. Dnr:5000-K143551-21

Melleruds kommun söker anläggningsarbetare med inriktning mot
rörläggning till gata/park

Ansökan om tillstånd att hantera brandfarlig vara - Sunnanå
avlopssreningsverk

Komm u nens ra pporteri ng av Vatten mynd ig heternas åtgä rdsprog ram
för vatten

Marklåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning,
Haqänqen-Fiällsäter

nmälan är 1:104 & 1:98

Kartläggning av Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning
202r

Frågor & svar angående kommunalt vatten och avlopp, Assarebyn
Melleruds kommun

VA-ledningar Gerdsrud. Grävjobb för att separera spill- och
dagvatten. Framkommit, under grävning, att några fastighet har spill
/ sanitäruatten kopplat till kommunens dagvattennät. vilket innebär
att spillvatten idag leds orenat ut i bäcken vid Gerdsrud.

Etablering av manskapsbodar samt materialupplag. Hällan 1:304
Byggnadsnämnden 2018,328.235

Miljörapport 2017 VA inlämnad till smp

Beslut om årlig kontrolltid Klacken 25

installation av eldstad - Tärnan 1

202L-02-05

z02L-02-08

2021-02-09

2021-02-Lr

202t-02-12

202t-02-L9

202t-02-22

2021-03-03

202t-03-04

KS 202Ll9B Frågor om installation för BDT-avlopp, Långö 23.

KS 202Ur02 Grävanmälan kopparkabelfel i Mellerud, Lundgrensgatan

KS20ZU97 Vattenläcka i sommarhus på Myrvägen 3, Krökersrud 1:154

202r-02-t9

KS20L7lt4 Kommunalt vatten och avlopp (VA) i Or 202t-02-22
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KS 202Ur42

KS 20r

-03-10KS 202L/149

202U156 1-03-12

202Ursg 1-03-12

20L7l3LL 202t-o3-16

2021-03-16

202r-03-t7

202r-03-17

2021-03-17

202t-o3-t7

2021-03-17

1-03-17

1-03-19

1-03-19

K520t91592

KS 2020/3s

KS 20201244

KS

KS 5

202013s6
Begäran om yttrande Sångstunder smyrna församlingen mellerud

s2012020
202t-03-19

enummer Avslutat

KS 2020/699
Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, Rådahallen
Dnr 1010-2020-000673-001

2021-03-08

KS 20201700
Tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
U ngdomsh uset Stin sen. Dn r: 1 0 1 0-2 020-00067 2-00 1 -00 1

2021-03-08

KS 202r1L39 Ansöka n för uteserveri ng, TAPPAS resta u ra ng 132.549 I 202L 2021-03-08

Tjä nstea nteckn ing efter ti I lsynsbesök 202L-02- 15, Centru m biog rafen 2021-03-08

Miljörapport för Hunnebyn 2019 2021-03-10

Avtal: Larm och bevakningstjänster (avtalets längd 2021-01-01 tom
ett intervall från 2021-04-30-2021-07-31 med en månads
uppsäqninqstid)

Försäljning tomt, Pluto 3

Inplaceringsavtal för site Skedtjä rn

Projekt Overgripande styr- och övervakningssystem VA,
projektbeskrivning med kostnadskalkyl

KS 2018/318 Projekt Tillqänqliq hetsanpassninq Gata/Park

KS 2018/3Bs Projekt VA Västerråda 2027-03-L6

KS 2018/s76 Proiekt Solceller Rådahallen 20zr-03-16

KS 2019/138 Til hetsan r Gata-Park 2019 2021-03-t6

KS 2020/190 Proiekt Ny lekplats Dals Rostock 2021-03-15

KS 2020/ss6 Projekt Värmeboxar Ängenäs 2027-03-16

KS 2020/558 Projekt Diskmaskin Lunden 202t-03-16

KS 202Ut63 Ansökan för penninginsamling, Radiohjälpen för Östra och Södra
Fyrbodal

2021-03-16

KS 20211169 Ansökan om uteservering, Vassoio da caf6 A149.8L21202L 2021-03-16

K520201420 Grävningsanmälan är godkänd, Vattenfall, Sunnanåhamn. 202r-03-17

KS20a0ls27 Grävanmälan kabelfel Valsvägen 1A Äsensbruk 202t-03-17

K520201s79 Grävningsanmälan Åqatan-Alqatan-Södra Kungsgatan

KS 202LlB7 Grävninqsanmälan är qodkänd, Villavägen.

KS 2OzUBB ar n

KS 202r1L46 Grävninqsanmälan, Storväqen/ Gamlaväqen

KS 20211L47 Grävninqsanmälan, Strävåsl iden/ Smultronstiqen

KS 20211r77 Grävningsanmälan är godkänd, Mellerudsgatan & Linn6gatan

KS 20191220 Stängsel mot järnvägen, södra Mellerud

KS2019ls7r Information om söka bidrag för kommunal fornvård 2020, sista
ansökninqsdaq 3 februari 2020

Remiss i anmälan om vattenverksamhet 535-43049-2019 2021-03-19

Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning
(Sapphult 1:3, Melleruds kommun)

2021-03-79

Begäran om yttrande AL54.60712020. Uteservering Vita Sannar
Pizzeria

20zr-o3-19

Köp av tomt intill Södra Bäckebol 1:9 2021-03-19

Vänerleden ansökan om nationell led inskickad 2021-03-19
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ummer I utat

K520201364

K520201377

383

2020148O

20201489

1-03-19

2021-03-L9

2021-03-L9

2021-03-19

1-03-19

2021-03-3r

2021-04-07

202t-04-07

2021-04-08

2021-04-08

202r-04-09

2021-04-09

t-04-20

K5202L1232

K5202L1234

om av luftledni sundserud - vattenfall. 2021-03-19

Förord na nde att utfä rda pa rkerin gsa n mä rkn i ng 2021-03-19

Ådigt ärende: Yttrande/beslut om tung och bred transpoft,
trafikverket,

Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning,
Sunnanå 1 :2. Proiektnummer: 270294

Polisanmälan skadegörelse i Kvarnvägen 4 Åsensbruk/ diarienr:
s000-k841429-20

Polisanmälan skadegörelse i Kvarnvägen 6 Äsensbruk/ diarienr:
5000-k841728-20

Polisanmälan viltolycka rådjur- fordon i LV2t27 Brålanda/ diarinu
5000-K842059-20

Polisanmälningar angående inbrott/skadegörelse Storgatan 79 -
Fagerlidsskolan/ Markusgården (polisens dnr: 5000-K875517-20 och
sooo-K876393-20)

Avstängning järnvägs övefad v 2L77, vid Holms kyrka, 1/10. 08-00-
14:00,

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen, orienteringsrunda
hälsochecken för 65+. SPF seniorerna Mellerudsbygden.

^602.O7412020

Underrättelse om spridning av biocider, Kvarnkullens livs i Mellerud
AB & Matqlädie i Mellerud AB.

Ansökan, begäran om yttrande & yttrande för försäljning från Food
trailer på Köpmantorget 3. A206-8791202I

Beslut i ärende 52L-16837-2021 om dispenser och tillstånd för att
inventera fåqelskär i Vänern.

Avtal gällande inplacering av kommunikationsutrustning för VA-
enheten

2021-03-19

2021-03-19

2021-03-19

2021-03-19

2021-03-19

2021-03-19

202r-04-2L

202t-04-2r

KS2021ls23 I n bj uda n til I Vintercyklist 2020 / 202I

K520201544 Avtal om brandutbildning

KS2120ls62 TA plan Eldareqatan i Mellerud 202r-03-19

K520201s72 Lilla Köpmannebro bro avstängd under perioden 5/10 - 9lI0 2020 2021-03-19

KS 2020/490

KS2020l49t

KS 2020/510

KS 2020/s96

K520201667

KS 2021l181

KSZ02ll2Ls

K520201597 Avstängning järnvägsöverfa rt Tångeb o, 2l LO, kl 09 : 00- 12 : 00. z02L-03-L9

KS 2021l180 Begäran om yttrande gällande transpoftdispens, TRV 202U8789 2021-03-19

KS 2O2Llt9B Grävningsanmälan är godkänd, Storgatan 2021-03-30

KS202Ur99 2021-03-30

K5202L1200 Grävningsanmälan är godkänd, Vegagatan 1

K520201740 Fördelning av anslutningsavgift Upperuds gård 1

K520211204 Fråqa om hundrastgården vid brandstationen.

KS202U2L0 nt i Dals rostock

KS202U2r3 om uteserveri Vita sannar A179.437 1

KS 16 Avtal skötsel qräsWor genomfart Mellerud, Peab

KS202Ll22B för uteserueri till restaura 3

K5202L1229 Avstä nq n i nq Kroppefiä I lsväqen för asfa lterinq 2021-04-20

kontrollra brukskänd
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r-04-22

r-04-22

202t-04-23

202r-o4-23

202t-04-23

202r-04-23

202r-o4-23

202r-04-23

2027-04-23

z02r-04-23

202r-04-23

K520201248

KS 2020/s0s

KS 573

Ärendenummer

K52020/644

20 5 Fråqor qällande projekt Upperud

K5202 9 Beqäran om yttrande om lång transport till Industrigatan,

KS 2019/91

KS 2019/3s4 Miliörapport, Melleruds avloppsreninqsverk (1461-1001).Är 2018

Avslutat

202r-o4-22

2021-04-23

202L-04-23

202L-O4-26

202r-04-26

2021-04-26

202r-04-26

2021-04-26

z02L-04-26

202t-o4-26

KS20r9/47O VA Västerråda handel 202L-O4-23

KS 2019/s6s Egenkontroll vattenuttag Melleruds Kommun. Dnr 535-41259-2019 202r-o4-23

KS 2019/400

KS 2019/600

K52020/s2s

KS 202017s3

K5202t1243

KS 201sl621

KS 201s/651

KS 2019/3s5

KS2o20l32

Kommunenkät: Dagvatten, små avlopp och mindre
avloppsreninqsverk (vårt dnr 537-17555-19)

Begäran om uppgifter inför 2020 års avloppsrapportering till EU NV-
07r42-L9

ledni vil n7 Gerdsrud

Kommunenkät2020 - Uppföljning av frågor från 2019 om dagvatten,
små avlopp och mindre avloppsreningsverk vårt dnr 537-17555-19

Begäran om yttrande om tung, bred och lång transport från
Munthers Specialtransporter AB.

Översvämning, inkommande vattenflöden Mården 15.

Täckd i kn i ngssystemet.

Skadeanmälan Inkommande vatten i källarplan , hyresfastighet Berga
1:27 Dalskoq

Samrådshandlingar - Ny detaljplan för Vita Sandarscamping,
Melleruds kommun

nti besiktni VA-an nt r Ornudden

KS2020l2LL Miljörapport för anläggning 146 1- 100 1, Melleruds avloppsreningsverk 2021-04-23

K520201312 Yttrande om borrhål gällande borrning av värmepump z02r-04-23

KS 400 Driftledare VA ledninqsnät, ledig tjänst 202t-o4-23

K520201436 Driftledare VA, anläqqningar 2021-04-23

KS 2020/sB6 Byte av seruisventil Äsensbrulg Fornvägen 4 2021-04-23

K520201607 Fullmakt grävning för seruisavlägg, Landsvägsgatan 44 Mellerud, 202r-o4-23

KS 2020/668 Begäran om Snabbt yttrande från VA-enheten gällande värmepump 202r-o4-23

K520201743 Melleruds kommun söker driftledare VA ledningsnät 202r-04-23

KS202Llt6r Änd rad föreskrift för Ramslökeda lens natu rreservat

KSZOZL|rT4 Fjärrvärmeverkamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020

KS 75 Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020

KS202LlL76 VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2020

KS 2019/102 Upphandling Lab-tjänster i Melleruds Kommun. 202t-04-26

Enkätundersökning examensarbete 2020 202r-04-26

KS 2020/300 Information om trafikstörande åtgärder på Köpmannebro, väg E45 202t-04-26

KS2A2U209 Bestridande av faktura och svar från VA-chefen

Spontana nsökningar arbete/praktikplats
Samhällsbyqqnadsförvaltninqen 2020

om att använda Räddn stens mast

samt del av Algatan, Södra Kungsgatan ochningförnyelse

1461-1001för Melleruds 2017ren
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L-04-26

r-04-26

202t-04-26

-04-27

KS202U2s2 L-04-27

KS202U2s3 7-04-27

r-04-29KS20t9lt74

202L-O4-29K520L91286

KS 2020/s13 202L-04-29

KS202Ll2ss

KS20LBl702

K520L91462

K520201279

KS

KS

KS 2020137s

KS2OZ0l4tL

KS 2020/483

K520201666 Omorganisation Samhällsbyggnadsförvaltningen 202r-04-26

KS 2020/809 2021-04-26

Ärendenummer

KS20201604

KS202LltZ3

KS202tlL24

KS 202ur2s

KS202rlr29

KS202Llt70

KS202U25r

Skadeärende avloppsstopp i Dals Rostock Villavägen 4 och
Brunnsvägen 40

Beslut om årlig kontrolltid Sunnanå avloppsreningsverk inom
fastighet Holms-Berg 1 : 17, Melleruds kommu n 2O2t l2B9.MTI

Beslut om årlig kontrolltid Dalskogs avloppsreningsverk inom
fastighet Dalskog-Korsgården 1: 13, Melleruds kommun
2O2U293.MTr

Kommunicering inför beslut om årlig tillsyn Äsensbruks
avloppsreningsverk inom fastighet Upperud 2:2, Melleruds kommun
202rl4s2.MTr

Information för ansökan om bidrag från Länsstyrelsen för arbete med
dricksvatten

Granskningshandlingar - Ny detaljplan för Sapphult, Melleruds
kommun

Synpunkter/klagomål ang odlingslotter (koloniområde) på

Erlandserud

Remiss: ny åtgärdstabell för åtgärdsprogrammet för låsbräknar i

hävdade marker

Avslutat

2021-04-26

20zt-04-26

202L-04-26

202L-04-27

2021-05-03

2021-05-03

KS202ll23t Fråqor om vatten och avlopp, Ransberqsväqen. r-04-26

KS202U24s Tillståndsbevis för bilkortege 1 maj mellan ålderdomshem 202r-04-26

K520201401 Ny detaljplan för Vita Sandras camping, Melleruds kommun 2021-04-27

K520201763 Avstängning av vatten m.m. (dödsbo) z02L-04-27

KS 2021/113 llnattUar platsutveckling i Dals Rostock - ansökan och kommunal
llmedfinansierinq

Beslut om godtagande av kylkontrollrapport, Dalsland center. Dnr
202Ll672.CFC

Beslut om godtagande av kylkontrollrapport, Dahlstiernska
qymnasiet. Dnr 20211 673.CFC

Beslut om godtagande av kylkontrollrapport Rådahallen. Dnr
202Ll674.CFC

Uppsägning av entreprenadkontrakt Dnr: INK-15-0005, NCC Industry
AB.

Försäljning av del av fastigheten Mellerud 1:124 samt delav Mellerud
I:256

Uppsägning av hyreskontrakt lokal (Bergsgatan 2, Blomman 3,
kontor IFO)

Enkät om arkitekturpolicy 2021-04-29

Brev till kommunens ansvariga för Håveruds omgivningar 2021-05-03

Vägen bakom skållerudshemmet 2021-05-03

Ta ned träd på kommunens mark, Parkavdelningen 2021-05-03

2021-05-03

Strandväqen B, besiktning av fastighet inför sprängarbete. 2021-05-03

Trappan i Håverud, felanmälan 2021-05-03

rlämnad ban

2020-03-30nsbruks
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KS202tl26L

KS 2018/238

-0s-0520201304

B -0s-06

2020/468 1-0s-06

1-05-0620201s09

2021-05-10202U6r

-05-20

-05-20

202L-05-2r

202L-05-24

202r-05-25

202t-0s-25

KS 20201649 Fråga vägbelysning Bäckebolsvägen i Dals Rostock 2021-05-03

ummer

KS 20201582

K5202L1294

KS 2020/485

KS 20201ss4

KS 20211298

KS 2021/309

KS 2o2u3r4

KS 202U31s

KS 202L13r7

KS 2020/s6B

KS 20201263

Frågor gällande graffitivägg. Projekt Graffiti - avfallskärl för
sprayburk.

TA-plan, uppdrag mot Västfastigheter gällande drift & underhåll av
hållplatser samt hållplatslägen.

Synpunkter och förslag på hur kommunen kan sköta, anlägga och
utveckla qrönWorna i Melleruds kommun

Begäran om yttrande och yttrande för allmän sammankomst-
sångstunder och friluftsgudstjänster i Mellerud vid fontänen på torget
start 202 1-06-05. A27 1.77 5 1202I

Stefa nssons Fastig hetsbyrå. Mel lerud Krökersrud I: 17 6. översä nder
köpekontrakt för utlåtande av jordägaren, Melleruds kommun om
inträde skall ske istället för köpare eller ej. Sista datum för svar:
200810.

Bestridande av faktura - avtalsbrott vid för sen betalning avseende
inlösen av arrendeavtal

Avslutat

2021-05-03

2021-05-04

2021-05-06

2021-05-18

202t-05-20

202t-05-20

Asfaltering, Långgatan. Hellbergs

Röjning i Åsensbruk, sundserud 1:35

Gokroksvägen VB: Felanmälan komplettering till Vitecärende Ärende
1/1 200601:01

Synpunkter angående grönområdet mellan Lärkgatan och Örngatan i

Mellerud

Inbjudan att söka statlig medfinansiering år 2022

KS 2019142r Föra n mä la n av i nspektion. Arbetsm iljöverket dnr 2019 I 045225 2021-05-tt

KS 202L129r Frågor anqående CG väg vid nybyggda bostadsområdet i Sunnanå 202t-05-17

KS 202U292 Fråqor anqående skyltar vid Strömmersviks bad 202L-05-L7

KS 20211293 Fråqeformulär om säkrare arbete på kommunala gator 2021-05-18

KS 202L129s Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västra Götalands län 2021-05-18

KS 2020/722 Rivning av del av lada, Gärdsrud 1:96 202r-05-20

KS 20211202 Bekräftelse på anslutning till elnät, Nygatan 1 Mellerud

KS 20211308 Slutbesked marklov, Pluto 3

Direktupphandling 2 st flaggstänger, invändig lina med fundament till
torget

Avta I : Yttre skötsel Mel lerud (202 1 -03-0 1 -2023-02-28, förlä n g n i ng

ett år itaqet t.o.m. 2025-02-28)

Avtal: Vinterväghållning delområde Dals Rostock vid Melleruds
kom m u n s fa stig heter (2020 - 12- L6-2021 - I0 -31 med möj I ig het ti I I

lörlängning med ett år i taget tom 2024-10-31)

Avtal: Drift av cafe och restaurangverksamhet Stenmagasinet
Sunnanå hamn- LUK (2021-0L-0t-2022-12-31 med möjlighet till
lörlänqning 2 år+1 år som längst tom 2025-12-31)

l: Rabattavtal kaffe- och fikabröd lsvidare 2027-05-25

202r-05-26

med 202t-05-27

enl
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enummer

L-05-27KS2020/439

L-05-27KS202LlLLz

L-05-27

2021-05-31

2021-06-01

2021-06-0r

K5202L1325 Synpun kter på trafik och parkering, Korngatan/Bergsgatan

K5202L1290

KS 2021/1oB

KS202Ll2r4

Ärendemening

Ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt - LOVA. Havs och
vatten myndigheten. Beslut om stöd till lokala vattenvårdsprojektet -

LOVA, Kretsloppavlopp Dalsland

missionens fö tillförordn om batterier

från Länsstyrelsen i ärende 525-L4136-2021 om nyanläggning
markkabel mellan fastigheterna Snäcke 1:5 och Snäcke 1:20,

kommun

livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
Säffle kommu revideri

männa lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

röneonncNINGSLISTA

202r-06-02

Änrruor +z

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen..

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och
tjänstepersoner enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen
varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B. PERSONALÄRENDEN

B 5 Visstidsanställningar

5.1 Kommunchef och 5.2 Förvaltningschef g Il202I

B 6 Anställningens upphörande

6.1 Uppsägning g Ll202L

D . SAMHÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag g 3-4/202I

F KOMMUNKONTORET

21.1 öppethållande 9Il202L
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n 202r-06-02

ARENDE 43

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaft ning av ärendet

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

. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 21 april 202t,5 44, angående start av elprogram
Dnr KUN 2021/69

o Byggnadsnämnden beslutade den 28 april202L, $ 65, att bevilja strandskyddsdispens
frtn 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av
brygga på fastigheten Bråna l:7L. Dnr 2020.328

. Byggnadsnämnden beslutade den 28 april202I, $ 66, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av
brygga på fastigheten Erlandsrud 1:6. Dnr2021.81.

o Byggnadsnämnden beslutade den 28 april202L, $ 67, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av
bryggor vid kommunal badplats på fastigheten Sundserud 1:6 och L:9. Dnr 2021.90.

. Byggnadsnämnden beslutade den 28 april202L, $ 68, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för anläggande av
brygga på fastigheten Sunnanå L:2. Dnr 2021.95.

. Byggnadsnämnden beslutade den 28 april202L, $ 69, att bevilja strandskyddsdispens
frtnT kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Ryr 1:80.
Dnr 2021.99.

r Finansiell rapport per 202L-04-30. Dnr KS 2021/90.

o Dalslands miljö- och energinämnds protokoll från mötet den 6 maj 2021.

. Äterkallelse av tidigare meddelat beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Dnr KS 2021/92.
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Änenoe ++

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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