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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-02

ARENDE I

Avstämning efter sommaren

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisn i ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen gör en avstämning av aktuellt läge internt
och externt efter sommaren.

3



MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn in gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-02

ÄRenoe z

Aktuel Ia sä kerhetsfrågor m.m.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetschefen informerar om aKuella säkerhetsfrågor m.m.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-OB-02

Änrruor g Dnr KS 2022/152

Ansökan om kommunalt investeringsbidraglbVgdepeng för inköp av
hjäftstaftare till örs Bastuföreningen

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beviljar 12 500 kronor i kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av
hjärtstartare till föreningen Örs Bastuföreningen, Kostnaden finansieras genom 2022 ärs anslag
för bygdepeng,

Sammanfattning av ärendet

örs Bastuföreningen har ansöK om ekonomiskt stöd för att köpa en hjärtstartare eftersom
badande medlemmar i huvudsak är i ålder mellan 60 och 85.

Kostnaden för hjärtstartare motsvarar 12 500 kronor inklusive moms och specificeras ien
kompletterande handling till ansökan inlämnad den 10 juni 2022.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds
kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland annat att bidrag kan beviljas
för nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en varaktighet
på minst fem år.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör bevilja ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av hjärtstartare till Örs Bastuföreningen,

Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader.

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

o Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undeftecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalningen skett.

. En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slutbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta
efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet,

. Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller om
användningen inte följer reglerna för investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett
återkrav på bidraget (KS 5 113, 2021-05-05).

Beslutsunderlag

r Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av hjärtstartare till Örs
Bastuföreningen.

. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng, KS S 113, 2021-05-05,
o Offeft.
. Kompletterande handlingar till ansökan - verkamhetsberättelse och revisionsberättelse.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltni ngen
4il 80 MELLERUD

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-07-07 K520221152

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng för
inköp av hjärtstaftare till örs Bastuföreningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 12 500 kronor i kommunalt
investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av hjärtstartare till föreningen Örs

Bastuföreningen, Kostnaden finansieras genom 2022års anslag för bygdepeng.

Sammanfattning av ärendet
Örs Bastuföreningen har ansökt om ekonomiskt stöd för att köpa en hjärtstartare
eftersom badande medlemmar i huvudsak är i ålder mellan 60 och 85,

Kostnaden för hjärtstartare motsvarar 12 500 kronor inklusive moms och

specificeras i en kompletterande handling till ansökan inlämnad den 10 juni 2022.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar
inom Melleruds kommun anges krav och kriterier för bidraget, Där framgår bland

annat att bidrag kan beviljas för nyanskaffning av material, maskiner, redskap,

inventarier och dylikt som har en varaktighet på minst fem år.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör bevilja ansökan om

kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av hjärtstartare till Örs

Bastuföreningen.

Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader.

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen

skyldig att lämna följande redovisning till kommunen:

o Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som

har nåtts. Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens

ordförande och kassör. Redovisningen ska vara inlämnad till kommunen

senast ett år efter att utbetalningen skett.

. En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton
ska bifogas när slutbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av
materialkostnader framgå. Om inte detta efterföljs kommer
föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet.

. Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt
ändamål eller om användningen inte följer reglerna för

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-07-07 K520221152

Sida
2 (3)

investeringsbidraget kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget
(KS S 113,2021-0s-0s).

Beslutsunderlag
. Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av

hjärtstartare till Örs Bastuföreningen.
. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng, KS 5 113, 2021-05-

05.
. Offeft,
. Kompletterande handlingar till ansökan - verksamhetsberättelse och

revisionsberättelse.

Beskrivning av ärendet
Bakqrund

örs Bastuföreningen har ansökt om ekonomiskt stöd för att köpa en hjärtstartare
eftersom badande medlemmar i huvudsak är i ålder mellan 60 och 85,

Kostnaden för hjärtstartare motsvarar 12 500 kronor inklusive moms och
specificeras i en kompletterande handling till ansökan inlämnad den 10 juni 2022.

Analvs

Melleruds kommun tillhandahåller kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng -

som lokala föreningar som vill skapa meruärde i sitt närområde och samtidigt delar
kommunens vision och värdegrund kan ansöka om att få.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar
inom Melleruds kommun framgår krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland
annat att bidrag kan beviljas för nyanskaffning av material, maskiner, redskap,
inventarier och dylikt som har en varaktighet på minst fem år.

Föreningen har ansökt om bidrag för inköp av hjärtstartare, då badande
medlemmar är i ålder mellan 60 och 85. Av offerten framgår, att hjärtstartarens
garantitid är 8 år.

överväoanden

När kommunen beviljar bygdepeng finns ett redovisningskrav från föreningens sida

inom ett år från det att utbetalning skett. Om bygdepengen inte förbrukats eller
om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål kommer kommunen att göra ett
återkrav på bidraget,

Av ansökan framgår inte att föreningen erhåller medfinansiering från ytterligare
part.

Ekonomiska konsekvenser

Bidraget till örs Bastuföreningen med 12 500 kr finansieras inom ramen för
kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng.
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
örs Bastuföreningen
Samhällsvägledare
Komm u nstyrelsens ekonom

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-07-07 KS 20221rs2

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

Sida

3 (3)

Om KSAU beviljar ansökan från Örs Bastuföreningen återstår 249 486 kr av
bygdepengen 2022.

Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott bör bifalla ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av hjärtstartare till föreningen örs
Bastuföreningen.
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Page 1 of 1

Från : Bejerstra nds Advokatbyrå AB <info@ bejerstra nds.se>

Skickat: den22 mars 2022 10:03

Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Bidrag till örs Bastuförening

Hei,

Sedan förra året är jag ordförande i örs Bastuförening. Nästa år hoppas vi att kunna fira 80 år som

verksam förening. Vi har kämpat ekonomiskt under hela pandemin, har efter förhandling med bl.a

elbolag lyckats överleva ekonomiskt.

Nu har fråga väckts om inköp av hjärtstartare, eftersom badande medlemmar i huvudsak är i ålder mellan

60-85+.

Utifrån sökningar på nätet ligger hjärtstartare kring 10.000 kronor; finns billigare och dyrare.

Vi söker därför ett ekonomiskt bidrag till inköp av en hjärtstartare upp till nämnda belopp.

På föreningens vägnar

Glenn Bejerstrand
Ordförande örs Bastuförening

Skickat från min iPad

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:301936&frame:l 2022-08-01
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Melleruds kommun
Medborgarkontoret M t Lh,E$liil 

:, it,g,Ul,' 
u *

til:l -0$- I 3

Ansökan om hjärtstartare

Örs Bastuförening ansöker härmed om bidrag till en hjärtstartare enrigt offert från prusab Medicalsolutions AB (nedan Plusab)' Räddningstjänsten i n,tellerud har hänvisat oss tiil prusab.

I tidigare kontakt med Er ska ansökan också innehålla aktuell verksamhetsbe rättelse, ekonomiskredovisning samt revisionsberättelse. Förutom att dessa handlingar bifogas denna ansökan bifogasofferten från pl sab i har den 27 maj 2022 hållit årsmöte så bifoga de handlingar är aktuella.

G' Be rst
Ordförande

S Lu-* P-" /*-
Sekreterare

Sture Andersson

fr-*,"/ A,,l"r.*"-
nassor

Bengt Johansson

.. /.1

/[-" nrtl f-,rt
Ledamot u

ilÅn
Sivan Lojander

{i^{.::t-H,,**
Håkan Svensson

\

A'U
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^llli, il;?i:ffif:"' **nr*'n,clrsren@prr 
s*a?: r;t

l)*iu,nr: g apr. 2A2212,+A,W
Tii!: Glenn Bejerstran; Ii*nn,., :b*j*r*tran{ts"se

Hej Glenn!

Först och främst villjag be om ursäkt för sent Mail.

i:l;,xi liiilI::"ärilff:11";:'-,:ä det är den hjärtstartare som En

En komprett Defibritator standardutforande består av 1 st huvudenhet, 
1

",Träg?ilTiff:a 
deri briilerinsse re rtrooer rci r vuxn a 1 st batteri ro r

Rescue sam är en harvautomatisk extern defibrirator som ger enkra ochdirekta röstinstru.ktioner o"rt Jänrrer virka underrättarräddningsåttgärderna' 
Den a.rlti och batteridriven fcir att vara furt bärbar.

Det ingår en handhavande utbildning på hjärtstartaren. sen så har vi kor pådatum på erektroder och oatteriår när det ar attueitt och byta.

Garanti 8 år
Pacemaker JA
vikt 2,2 kg

Du kan hyra den för 31Akr imånaden i 60 månader.

Pris 12500 kr

Hör av dig ifalldu har frågor.

lril
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gg.' Bås! uttr.reåi! gr å rs helä r tq lrt fii.r_l{l ?I

R*vilioyer

0k:nn Be.ftrstr"anil
lilurc Alrciersson
Ilcngt Johansson
Sir.'an I.o.ian<k'r
Ilåliar: $venrnon

{itirail .krlläfiss$n cch l--larrs lirving,

.'lrsilöis l,iills *l*rnl'ui,; viii hilsl*n den 2g lvl4j :l{}?t,
D*ttl"r på grunrl w diijiurd* {-jorona låue.
I)ess*tom har hållits löpan*c kanialtär inon: si\relse*
I)är' urrJ r *r *'e protoko l i1.br,-lii sty rc I scnrö tr:r h ål i irs.

36 St. lletahncl* i:rtcil*nu:.rac

Nltileri

JVledl ernsantall

Vcrk*tmhet

Kortnadcr

Ilarlardes avgift*r

Sty r e lsc
Orrll'tirarrde
Scl..ret*rare
I'"assiir
l.crlat:rol
l.etlittrir,rt

(}rd $tenn d

ljppstårtål ar.- baslun har $irran e ller Stur.e skött. ocli rkl lrar yarit iippcn 5?
rlagar $tårlnilg har l'tiikun hilfi iin.rr',år iör,. Fiireningrinreillenrnrar hnr. vid
tre tillliillen utrtrttiat lusiln. Ilcngt halr hnft *nsvar tbr irrktip arr clricka oc:h
g,r*hhlipprring. {.iiiral r"rch srcn rlkc blr röj,l gpås i slårr1en.
cl*nn har:tiirhrmilig{ tiafi q,tr bra eiavlni nieil vatrenlall, vidarc har
itirsiihringsskl' ddel l'ö rsliirk ts. G l$n *. sir en-,&kc oc h llen gl
har mål;rt orn hastun r"rrr'årrdipl i sr:r:u'nar. l.lasrufiircrrirrgri.r guv sitt,
sttid lör dikningslrru.i*krct rueiran {ititessjiin ncl: (irs s.ilin slrrr
Ingem*r Tbrstenssorr r,ill 1:cnonrliim.
Bastuftirening*rr sdkt* $äl1r nred reparritiorr iiv lak I!än xL}r!ålp*n.
I)en hlev inte lrcviliarj.

]:)lkostn;r*J lJ S78 .li ir.r:

Dri*ha 1 t48.10 kr
l.hxJcr'håIl, nii{en; giivor. r,r,88.g{) kr
I:örsäString 4000 kr

1;*ds1'gifl lrö.idcs Jiu 5.J krrrn+g iii:srivgill irö.i,$es fil.l 100 kronor:

t r zt \4*.i2ut2

,.f * /{* 'Å"-**

{,''

!t.i...rat.r.t^r..ro.r.t..r...rtll.r.r{tra.a...a..,r....r.

f$ekn ,$fure Andcnisa$

t! t --"-/ I/4'sul rÅ,Qd+*t+^,.r r. i...........t.

,.I
. 

- \'l' l/'V {. 
P; 14 d4x

Ka*siir llengt Jo h*nsson Lcehmot fiivan

':{f,^r{#r u,li;!,:xa,{#:k,
.Leilrrm ut |låkayr Sr"cn ssrln [,et]amot
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Ö::s Rastu!-örening
Boksiut 2021
RESULTA?F":iKNING 202 1

Ingående balans 20A1-01-01
Kassa
Bank
8;rnltqi ro
Inven ta rier

!er
Dricka
Baciavqif ter
Försåkri ns
Mj nnes Gåva
trl

Möteskostnaci Gåvor
Årstiöte
It{ed le*,:*vg i f Le r
Årsavgi fler.
I'ör.LrrLr Jit: i ngsrnatel i a I

Syte VVS Bicirag
Repa::ationer
Uppstart bastr_t
l,änta

Dric--ka
Försåkri.ng
Mi,nnes Gåva
Qne rai

Möt.eskostnad Gåvcr
Årsmöte
Medlernsavgi f 1-er
Årsavgifler
Förbrukn ingsrnat e r i al
Bidrag
Byte \wS Bid.rag
Repara t.i.oner
Uppscari bästu
Rä$ia

ts reeulta
BALANSRAIil.iINC 2C2 1- i 2- 3 1
?i11gångar

Kassa
Baak
Postgirc
invenla ri_ er

Korcfristj-ga skujder
Eget kapit.ai
Frit b eger kapltal

iumm*: Skul"cier och eclei kapita-l
Balans räkni. ng,

5 867,51
12 614,i8

kv'
kr
1,-

Summa

Sunmå

Sumna

Summa

_kr
29 459t 00 kr

3Oii"r 00 -,rr

r I .?Bi

3

69 kr

55C,00

94B,10
000/ 00

kr
kt:
kr
kr
kr
tr

k:
kr
kr
k:r
kr
kr

kr

kr
kr
kr

600, o0
5, Bg

'I? 01q öö

15 B'78,1"5
150,00

1 090,00

nnt:oo

339,90

:
24 315

1

4

lrr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr

960
i5 kr
3kr

_kr
5 867,51 kr

22 2A9,03 kr

4ö U t6 54 kr

29 A76,54 kr

28 A]6t5C kr
2E A76,54 krSr-:mma

13



Revisionsberättelse frir Ors Bastufiirening
avseende tiden 1 I I -31 /lZ 20Zl
ljndenecknade som av örs Bastuftlrening valda revisorer att
granska dess räk.enskaper, får efter firllgiort uppdr*g avge
lbl iande revi sisnsberättelse.

Ritkenskapenra ä'lbrda med or.dning och noggrar:n.her,
samtliga posler är sryrkta rried vedcrrbörriga våritikatir:ner^
varfijr vi ftileslår ansvarstlihet tbr styrelsen avseende
tiderr l/l-3 1 I Q 2A2l sonr :evisionen omfattar.

Revigorer

Ör'den
fVf ^ )nt:j'

(iöran Joh llans lin,ing

&*.'d.-d-
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-02

ARENDE 4 Dnr KS 2019/130

Svar på samrådsremiss - Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum
m.m. i Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte har något att erinra mot förslag tll Ny detaljplan för
Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter
dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla
området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska

särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas
Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från 1924-t992.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, 5 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut till
brandstationen i Melleruds tätort.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i

kommunfullmäktige.

Svar på remiss ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 134.
. Byggnadsnämndens beslut 2022-06-22, 9 77.
. Planbeskrivning med Plankarta
. Fastighetsfoteckning
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA + ARBETSMATERIAL
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-06-30 KS 2019/130

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

t (z)

Kommunstyrelsen

Svar på samrådsremiss - Ny detaljplan för Resecentrum m,m, i
Melleruds tätort

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte har något att erinra mot förslag till Ny detaljplan för
Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad
efter dagens behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att uUeckla
området. Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska
särskilt beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska

skyddas. Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från I924-t992.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, S 134, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs, Melleruds Resecentrum och söderut
till brandstationen i Melleruds tätort.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och beslutas i

kommunfullmäktige.

Svar på remiss ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag
o Plankafta
o Planbeskrivning
. Fastighetsförteckning

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Postadress
Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148816



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Ti[:
Ämne:

Bifogade filer:

Yttranden skickas till :

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 AO MELLERUD

eller till : byggnadsnamnd@mellerud.se

Följande handlingar har bifogats i mailet:

o Följebrev
. Plankarta
. Planbeskrivning
. Fastighetsförteckning (får inte publiceras på internet!)

Vi frågor används nedanstående kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning,

Jonas Söderqvist
Kart/GIS-ingenjör
Plan- och byggenheten/Samhällsbyggnadsförualtningen

Jonas Söderqvist
den 30juni 202209:59
Kommunen; Samhällsbyggnad; Socialnämnden; Kultur- och utbildningsnämnd
Samrådshandlingar - Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds
kommun
Följebrev - myndigheter.pdf; 1. SAM Plankarta - Resecentrum.pdf;2. SAM

Planbeskrivning - Resecentrum.pdf; 3. SAM Fastighetsförteckning - Resecentrum.pdf

Hej,
Melleruds kommun arbetar med att ta fram en Ny detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m.
Planförslaget skickas nu ut på samråd och här kommer Samrådshandlingar till Ny detaljplan
för Melleruds Resecentrum m.m. i Melleruds kommun.
Samrådstiden är mellan l juli - 31 augusti 2022.

E-post ionas.soderqvist@mellerud.se
Direkt 0530-181 68

www.mellerud,se

MELLERUDS
KOMMUN

Digitalt material som ska behandlas av Byggnadsnämnden ska sändas till den offtciella e-postadressen;
byggnadsnamnd@mellerud.se. Ansökningar, handlingar, anmälningar, klagomål samt övrigt material som är undertecknade ska
skickas in som brev eller lämnas till förualtningen genom Medborgarkontoret på adress Storgatan lJ 464 80 Mellerud.

17
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2022-06-30

Till berörda myndigheter

Förslag till ny detaljplan för Melleruds Resecentrum m.m. i
Melleruds kommun.

Området omfattas av flera befintliga Stads- och detaljplaner från L92+L992. Syftet med en

ny planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer ändamålsanpassad efter dagens

behov och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att uWeckla området,

Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska särskilt

beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande,

Till föreslagen detaljplan finns följande handlingar:

Planhandlingar Övriga handlingar

r Plankarta . Geoteknisk undersökning
o Planbeskrivning o Trafikbullerutredning
o Fastighetsföfteckning r Riskanalys farligt gods

. Miljöhistoriskinventering
o Kulturhistorisk byggnadsinventering

För närmare upplysningar i ärendet kontakta Jonas Söderqvist,

Tel: 0530-181 68/0530-181 66
E-post: jonas,soderqvist@mellerud. se / byggnadsnamnd@mellerud. se

Vi önskar eft svar senast onsdag 31 augusti 2022

B6öksadressr Storgatan t3, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Org,nr: 212 00o-1488 | www,mellerud.se

Dnr: 2019,56.214

18



MELLERUDS KOMMUI{

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-06-22

sida
5

977
Dnr 2019.56.214

Detaljplan för Melleruds Resecentrum m,m.

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplaneförslaget för Melleruds Resecentrum m.m.
samt att skicka ut förslaget på samråd under juli-augusti 2022.

Beskrivning av ärendet
Området omfattas av flera befintliga stads- och detaljplaner från 1924-1992, Syftet med en ny
planläggning är att ta fram en detaljplan som är mer åndamålsanpassad efter dagens behov
och krav samt att utreda förutsättningar och möjligheter för att utveckla området.
Förutsättningar för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande resecentrum ska särskilt
beaktas i planen. Byggnader inom området med högt kulturhistoriskt värde ska skyddas.

Beslutsunderlag
r Förslag tilldetaljplan och planbeskrivning för Melleruds Resecentrum

Skäl för beslutet
Beslut är taget med stöd av 5 kap. 11 $ Plan- och bygglagen (2010:900)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

w
Utd ragsbestyrka ndelusterändes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-06-10

sida
t4

gt34 Dnr 2019/130

Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort

Kommunctyrelsenr becl ut

Kommunstyrelsen besluta r att

1, ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs,
Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätott.

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

r Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m, laga kraft 1992-05-07.
. Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31.
o Gållande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft L924-12-19.
o Gållande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08.
r Kartbilaga 1 - Karta över förslaget planområde, 2020-05-08
o Illustrationskarta över förslaget planområde, 2020-05-06
r Staft-PM, 2020-05-08.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g 194.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1, ge byggnadsnämnden i uppdrag att uppråtta en ny detaljplan för området kring Bergs,

Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätort.

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas tlll
Byggnadsnåmnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-02

Änenor e

Näringslivsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Näringslivsutveckla ren redogör för aKuel la nä ringsl ivsfrågor.
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-08-02

Änrnor z

Information från Bodens kommun om åtgärder för förbättrad
kommunal seruice

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Representanter för Bodens kommun informerar (digitalt) om kommunens arbete med att
etablera servicepunkter på strategiska platser för enklare ärenden och tjänster. Det ger effekter
inom många områden, framförallt ifall tidsvinster och privatekonomiskt för nffiaren, minskad
miljöpåverkan och en utökad medborgarservice för kommunens medborgare.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-02

ÄneNor e

Sam hä I Isbygg nadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sam hä llsbygg nadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor

28



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-02

ARENDE 9 Dnr KS 20221337

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinämnd 2023-01-0 1--02-28

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energ iförbu nd u nder perioden 2023-0 1-0 1-02-28.

Sammanfattning av ärendet

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod löper
ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och ersättare till
den nya nämnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 5. Den bestämmelsen säger att " om inget annat anges eller följer av
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalförbund'.

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd for den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år. Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad.

DireKionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, $ 23, att uppdra
till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med begäran om
tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 - -02-28.

Beslut om tillfällig mandatperiod på 2 månader beslutas av medlemskommunerna,

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01 -
2027-02-28} En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av förbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande,

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09,923
. Förbundschefens skrivelse.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-06-30 KS 20221337

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunfullmäktige

Begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinä mnd 2023-01-0 1- -02-28

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och

energiförbund under perioden 2023-01-01-02-28.

Sammanfattning av ärendet

Både direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och nämnden har en fyraårig
mandatperiod räknat från 1 januari året efter det allmänna valet. Nuvarande nandatperiod
löper ut den 31 december 2022. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter och
ersättare till den nya nämnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda direktionen ska välja nämnden för
den kommande mandatperioden, enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner,
detta följer av KL 9 kap 2 $. Den bestämmelsen säger att "om inget annat anges eller följer av
bestämmelserna om kommuner och regioner i denna lag, tillämpas dessa även för
kommunalftirbund'.

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att välja nämnd for den
kommande mandatperioden utan att det blir en lucka i tiden mellan den gamla och den nya
nämnden bör nämndens mandatperiod börja från den 1 mars och löpa i fyra år, Förbunds-
direktionens mandatperiod bör ligga kvar oförändrad.

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 9 juni 2022, $ 23, att
uppdra till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas kommunfullmäktige med
begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd 2023-01-01 - -02-28.

Beslut om tillfällig mandatperiod p3 2 månader beslutas av medlemskommunerna,

Det kan tilläggas att förbundsdirektionen under oktober månad 2022 avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr.o.m. nästa mandatperiod (2023-03-01

- 2027-02-ZB). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring av forbundsordningen och
kommer underställas medlemskommunernas kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-06-09,923,
. Förbundschefens skrivelse.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se30



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Marie Johansson

den 22 juni 2022 09:47

Kom mu nen; kom mu n @dalsed.se;' kom mun@ bengtsfors.se';
'kommun@fargelanda.se'

Dan Gunnardo
Beslut i direktionen
Tjänsteskrivelse begäran tillf mandatperiod.pdf; Protokollsutdrag direktionen 5 23

220609.pdf

Hej,

Bifogar tjänsteskrivelse jämte protokollsutdrag från direktionen 2022-06-09 med begäran om tillfällig mandatperiod

Vänliga häslningar

?/arieJoiansson
Nämndsekreterare

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 4,464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432
E-post: marie.johansson @dalsland.se
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Dalslands Mitjö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVETSE
2022-O6-22

Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige i :

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas
och Melleruds kommuner

Dnr: 2O22l1171,ADM

Tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö- och
energinämnd

Ärendebeskrivning

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutade 2022-06-09 att
uppdra till förbundschefen att tillskriva medlemskommunernas
kommunfullmäktige med begäran om tillfällig mandatperiod för Dalslands miljö-
och energinämnd 2023-OL-OI - 2023-02-28. Protokollsutdrag från direktionens
beslut bifogas.

Motivering till direktionens begäran

Motivet till direktionens beslut framgår av bifogat protokollsutdrag, Det kan
tilläggas att direktionen under oktober månad avser att föreslå en ny
mandatperiod för Dalslands miljö- och energinämnd fr,o,m. nästa mandatperiod
(2023-03-01 - 2027-02-28). En sådan förändrad mandatperiod kräver ändring
av förbundsordningen och kommer underställas medlemskommunernas
komm unful I mä kti ge för faststäl lande.

För Dalslands miljö- och energiförbund

Dan Gunnardo
Förbundschef

Bitaga: Protokollsutdrag 5 23 från direktionens sammanträde 2022-06-09

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.O0O.0877
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Ii Dalstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLI- 6

Sam m a nträd esdat! m

2422-06-A9

DMEF 5 23

Valprocedur för miljö- och energinämnden nästa
mandatperiod

Direktionens bes!ut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundschefen att tillskriva
medlemskommunerna med begäran om en tillfällig mandatperiod
perioden 2023-01-01 - 2023-02-28.

Bakof'und
gåde direktionen och nämnden har en fyraårig mandatperiod räknat
från 1 januari året efter det allmånna valet. Mandatperioden löper ut
31 december i år. Hittills har den gamla direktionen valt ledamöter
och ersättare till den nya nämnden, vilket inte är korrekt.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att den nyvalda
direktionen ska välja nämnden för den kommande mandatperioden,
enligt samma regler som gäller för kommuner och regioner, detta
följer av 9 kap 2 5 KL. Den bestämmelsen säger att "om inget annat
anges eller fciljer av bestämmelserna om kommuner och regioner i

denna lag, tillämpas dessa även för kommunalförbund".

För att få en övergång som möjliggör för den nya direktionen att
vålja nämnd för den kommande mandatperioden utan att det blir en
lucka i tiden mellan den gamla och den nya nämnden bör nämndens
mandatperiod börja 1 mars och löpa i fyra år. Direktionens mandat-
period bör ligga kvar oföråndrad.
Beslut om tillfållig mandatperiod på 2 månader beslutas av
medlemskommunerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Att uppdra till förbundschefen
att tillskriva kommunerna med begåran om tillfållig mandatperiod för
miljö- och energinämnden perioden 2023-01-01 - 2A?3-Q7-78.

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

.1
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-OB-O2

Änenor ro

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkän ner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor:

. DalVästra Värmlands Järnväg (DWJ).
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-OB-O2

ARENDE 11

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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