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 KOMMUNSTYRELSEN 
DATUM Onsdagen den 4 maj 2022, klockan 08.30 – 16.00 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad (f.m.) 

Tinghuset, sammanträdesrum Tingssalen (e.m.) 
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. 
 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) Mauri Simson (L) 
Daniel Jensen  (KD Harald Ericson (M) 
Henrik Sandberg (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) Eva Ericson (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 – Peter Ljungdahl (C)  
Val av ersättare för justerare – Liselott Hassel (SD) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 5 maj 2022, klockan 10.00 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning 

inom vård och omsorg om äldre  
 

Tanja Mattsson, kl. 08.35 4 

2  Svar på motion om treårigt prov av sex timmars 
arbetsdag vid Ängenäs äldreboende  
 

Tanja Mattsson 16 

3  Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser samt Färdplan för läns- 
gemensam strategi för god och nära vård  

Tanja Mattsson 
BILAGOR 

22 

4  Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 
2021  
 

Erik Josefsson, kl. 08.50 
Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

27 
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5  Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, 

årsredovisning 2021  
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

31 

6  Utvärdering av intern kontrollplan 2021  
 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGOR 

75 

7  Ansökan om drift-och hyresbidrag till Kroppefjälls IF 
judosektion  
 

Dovile Bartuseviciute, kl. 09.05 86 

8  Återrapportering över hur Riktlinjer för handläggning 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har 
fungerat 

Dovile Bartuseviciute 112 

9  Svar på remiss - Anmälan om vattenverksamhet/ 
vattenuttag Mörttjärn  
 

Dan Gunnardo, kl. 09.20 124 

10  Planprioritering 2022  
 
 

Jonas Söderqvist, kl. 09.40 
Suzanne Håkansson 
BILAGA 

142 

11  Fördjupad översiktsplan Sjöskogen i Melleruds 
kommun  
 

Jonas Söderqvist 
Suzanne Håkansson 
 

146 

12  Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns 
återvinningscentral 
 

Suzane Håkansson, kl. 10.00 
Magnus Olsson 

151 

13  Svar på medborgarförslag om att använda 
kommunens drönare för att lokalisera och förstöra 
måsbon inom tätbebyggt område  

Suzanne Håkansson  
Magnus Olsson 

157 

14  Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå 
Lagunen – överlåtelse 
 

Peter Mossberg, kl. 10.10 
Caroline Falk 
Magnus Olsson 

161 

15  Svar på motion om att utreda möjligheterna att 
inrätta/bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig  
över E45 och Rv 166 

Patrik Storm, kl. 10.20 
Magnus Olsson 

166 

16  Svar på medborgarförslag om belysningsstolpe på 
kullen vid grönområdet på Erlandserud  
 

Patrik Storm  
Magnus Olsson 

172 

17  Svar på medborgarförslag om två hundrastplatser i 
Åsensbruk  
 

Patrik Storm  
Magnus Olsson 

178 

18  Svar på medborgarförslag om belysning längs gång- 
och cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan 
  

Patrik Storm  
Magnus Olsson 

184 

19  Svar på medborgarförslag om att plantera japanska 
körsbärsträd längs grönområde vid Österrådaplan  
 

Patrik Storm  
Magnus Olsson 

190 

20  Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende 
på Ängenäs i Mellerud 
 

Linda Hamrin, kl. 10.45 
Magnus Olsson 

196 

21  Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbete inom Melleruds kommun  
 

Ulrika Granat, kl. 11.10 202 

22  Aktuella arbetsmiljöfrågor 
 
 

Ulrika Granat 
 

206 

23  Svar på medborgarförslag om att den 8 mars görs  
till allmän flaggdag i Melleruds kommun  
 

Ingrid Engqvist 207 

24  Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Karl-Olof Petersson 215 
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25  Anmälan 

 
 

Karl-Olof Petersson 216 

26  Aktuella frågor 
 
 

 217 

27  Rapporter 
 
 

 218 

28  Workshop Samverkan Dalsland 4D 
 
 

Kl. 13.00-16.00 
Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 
Presidier i BN, KUN, SN 
Karl-Olof Petersson 

219 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ÄRenor 1 Dnr KS 2022127

Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och
omsorg om äldre

Arbetsutskottets frirslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att
rekommendationerna i Vifi'a uälja uård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens
rekrytering av en digitaliseringsstrateg,

Sammanfattning av ärendet

Mickael Mellby(S) och Mariann Sand Wallin (S) harden ll januari 2022\ämnat in en motion
om att införa en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre enligt
rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom
uård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).

Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande.

Motionen refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram
riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligt för
socialnämnden i december 202L.

Motionen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter
rekommendationerna i SOU 2021:52 samt listar förslag till följande principiella
ställningstaganden:

1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med
yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser,

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för
fortbildning.

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått
introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett
teambaserat arbetssätt ska utvecklas.

Socialnämnden har den 29 mars 2022, $ 49, lämnat förslag på motionssvar till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
o Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, $ 49.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9,5 121,
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-t9

sida
7

S 121 Dnr KS 2022121

Svar på motion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och
omsorg om äldre

Arbetsutskoftets förslag till beslut

KommunfullmäKige anser motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att
rekommendationerna i Vilja uälja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård
och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för
bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan samt genom socialförvaltningens
rekrytering av en digitaliseringsstrateg.

Reservation

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag med följande
motivering:

Socialdemokraterna reseruerar sig emot socialnämndens beslut att anse motionen besvarad
genom att "socnlförualtningen bedömer att rekommendatrbnerna i SOU 2021:52 till uäldigt stor
del möts av de framtida riktlinjerna för bemanning, kompetensförsörjningsplan samt rekrytering
av digitaliseringsstrateg. Förualtningens arbete är enligt vår mening helt i linje med
intentionerna i rekommendationerna." Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget
förslag att kommunstyrelsen bifaller motionen i sin helhet Det är uår bestämda uppfattning att
de riktlinjer som socialförualtningens redovisar i sitt suar på intet sätt föf:er motrbnens
intentbner och förslag. Vi Socialdemokrater tvingas tyvärr konstatera att den nuuarande vägen
som stakas ut, via aX motionens besvaras, riskerar att uår erkänt fina äldreomsorg inom
Melleruds kommun går förlorad.

Deltar ej

Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet

Sammanfattning av ärendet

Mickael Mellby (S) och Mariann Sand Wallin (S) har den ll januari 2022\ämnat in en motion
om att införa en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre enligt
rekommendationerna i Vilja välja uård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom
uård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).

Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande.

Motionen refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram
riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligt för
socialnämnden i december 202L.

Motionen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter
rekommendationerna i SOU 2021:52 samt listar förslag till följande principiella
ställningstaganden:

1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med
yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser,

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för
fortbildning,

sign Utdragsbestyrka nde

5



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
I

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått
introduKionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett
teambaserat arbetssätt ska uWecklas.

Socialnämnden har den 29 mars 2022, $ 49, lämnat förslag på motionssvar till
kommunfullmäKige,

Beslutsunderlag

o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
. Socialförualtningens tjänsteskrivelse
r Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, $ 49.

Förslag till beslut på sammanträdet

DanielJensen (KD): Kommunfullmäktige anser motionens förslag vara under genomförande
med hänvisning till att rekommendationerna i Vilja välja vård och omsorg - En hållbar
kompetensftirsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till väldigt stor del möter
av de framtagna riktlinjerna för bemanning, pågående arbete med kompetens-försörjningsplan
samt genom socia lförvaltn i ngens rekrytering av en d ig ita liseringsstrateg,

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Daniel Jensens
förslag.

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-43-29

sida
19

s4e Dnr SN 2022175

Svar på motion gällande en hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionens förslag vara under
genomförande med hänvisning tillatt rekommendationerna iSOU 2A2L:52 till våldigt stor del
möter av de framtagna riktlinjerna för bemanning, pågående arbete med
kompetensförsörjningsplan samt rekrytering av digitaliseringsstrateg.

Reseruationer

Christine Andersson (S) och Florence Jonasson (S) reseruerar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag med följande motivering:

Sacialdemokraterna reseruerar sig emot socialnämndens beslut aff anse motionen besuarad
genom att Socialförualtntngen bedömer att rekommendattbnerna i SOU 2021:52 till väldigt stor
del möts av de framtida nktlinierna för bemanning kompetensfrirstigningsplan samt rekrytering
av digitah'seringsstrateg. Fcirualtningens arbete är enligt vår mening helt i linje med
intentionerna i rekommendatt'onerna, "
Vi Soctäldemokrater reserverar oss till förmån för eget förslag att kommunstyrelsen btfaller
motionen i sn helhet. Detär vår bestämda uppfattning att de rikttinjer som socnlförualtningens
redovisar i srtt svar på ntet sätt föfiEr motionens intentioner och förslag.
Vi Socräldemokrater fuingas tyvärr konstatera att den nuvarande uägen som stakas ut, via att
motionens besvaras, riskerar att uår erkänt fina äldreomsorg inom Melleruds kommun går
förlorad.

Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christine Andersson (S) och
Florence Jonasson (S) förslag.

Sammanfattning av ärende

Tillsocialnämnden inkom 22-At-73 en motion om att införa en hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre från Mickael Mellby (S) och Mariann Sand Wallin (S). Motionen
refererar till det pågående arbetet inom socialförvaltningen om att arbeta fram riktlinjer för en
hållbar bemanning med heltid som norm som föredrogs muntligi för socialnämnden idecember
2021. Motlonen förespråkar att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden efter
rekomrnendationerna iSOU 2021:52'Vilja vålja vård och omsorg. En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre" samt listar förslag till följande
pri ncipiella ställningstaganden :

1. Säkra kvaliteten inom äldreomsorgen genom att säkerställas att varje rad bemannas med
yrkesutbildad personal. Systematiska utbildningssatsningar ska göras för att säkra tillgång till
yrkesutbildad personal, tex språkutbildningsinsatser.

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anställdas hälsa. Heltid och tillsvidare
anställning ska vara norm, delade turer bör tas bort och scheman ska innehålla tid för
fortbildning.

3. För att säkerställa kvaliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått
introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett
teambaserat arbetssätt ska utvecklas.

sig Utdragsbestyrka nde'T:i,S n

I
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-A3-29

sida
20

Socialförvaltningen bedömer att rekommendationerna i SOU 202I:52 till våldigt stor del möts av
de framtagna riktlinjerna för bemanning, pågående arbete med kompetensförsörjningsplan
samt rekrytering av digitaliseringsstrateg. Förvaltningens arbete är enligt vår mening helt i linje
med intentionerna i rekommendationerna.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse
r Motion om en hållbar kompetensfcirsörjning inom vård och omsorg om äldre

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnåmnden föreslår Kommunfullmäktige att anse
motionens förslag vara under genomförande med hänvisning till att rekommendationerna i SOU
2A2I:52 till väldigt stor del möter av de framtagna riktlinjerna för bemanning, pågående arbete
med kompetensfrirsörjningsplan samt rekrytering av digitaliseringsstrateg.

Christine Andersson (S) och Florence Jonasson (5): Socialnämnden föreslår att
kommunstyrelsen bifaller motionen i sin helhet,

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Socialnämnden bifaller ordförandens
förslag.

Omröstning begärs
Socialnåm nden godkän ner följande besl utsgång :

Ja-röst till ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag.
Neiröst till Christine Anderssons (S) och Florence Jonassons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag och 3 neiröster för Christine
Anderssons (S) och Florence Jonassons (S) förslag beslutar Socialnämnden att bifalla
ordföranden Daniel Jensens (KD) förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmåktige

Ordinarie ledamöter Parti Ersåttare Parti Ja Nej Avstår
Ann-Sofie Fors (M) X

Karin Nodin (c) X

Anita Augustsson (KIM) X
Christine Andersson (s) X
Florence Jonasson {s) X
Liselott Hassel (SD) X
DanielJensen (KD) X

Summa

srgn

,, t.l

.. 
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Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tlänstcskrlvclsc
Soclalförvaltningen

Drtum Dhrlenummcr
2022-03-08 SN 2022/75

Telcfon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Slda
1 (5)

Socialnämndcn

Svar på motion avseende en hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om
äldre
Förslag tlll beslut

Socialnåmnden föreslår Kommunfullmäktlge att anse motionens förslag vara under
genomförande med hänvisning till att rekommendationerna i SOU 2021:52 till väldigt stor
del möter av de framtagna riktlinJerna för bemanning, pågående arbete med
kompetensförsörJningsplan sa mt rekryterlng av dlgltaliserl ngsstrateg.

Sammanfattnlng av ärendet

Till socialnämnden inkom 22-01-13 en motion om att införa en hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre från Mickael Mellby (S) och Mariann
Sand Wallin (S),

Motionen refererar till det pågående arbetet lnom socialförualtningen om att arbeta fram
riktlinJer för en hållbar bemannlng med heltid som norm som föredrogs muntligt för
socialnämnden i december 2021.

Motionen förespråkar att kommunen anpassar slna prlncipiella ställningstaganden efter
rekommendationerna i SOU 2021:52 'YilJa välJa vård och omsorg, En hållbar
kompetensförcögning lnom vård och omsorg om äldre'a samt listar förslag tlll föUande
principiella ställningstaganden :

1. Säkra kvaliteten inom åldreomsorgen genom att säkerstållas att varje rad bemannas
med yrkesutbildad personal, Systematlska utbildningssatsningar ska göras för att säkra
tillgång till yrkesutblldad personal, tex språkutblldnlngsinsatser.

2. Schemaläggning ska göras utifrån omsorg om våra anstålldas hälsa. Heltid och
tillsvidare anstållning ska vara norm, delade turer bör tas bott och scheman ska

innehålla tid för fortbildning.
3. För att säkerställa loraliteten ska all personal som schemaläggs ha genomgått

introduktionsutbildning, schemaläggning ska göras utifrån olika kompetenser och ett
teambaserat arbetssätt ska utvecklas.

Socialförvaltningen bedömer att rekommendationerna i SOU 2021r52 till väldigt stor del
möts av de framtagna riKlinjerna för bemanning, pågående arbete med

t https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredninEar/2021/06/sou -202 152/

Poetrdrers
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksrdrssr
Storgatan 13

E-polt
socialnamnd@mellerud.se

Bankglro
5502-2776

Otganlsatloncnumm€r
212000-1488
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MELLERUDS
KOMMUN

TJäncterkrlvclsc

Soclalförvaltnlngen

Dltum Dlarlsnummor
2022-03-08 SN 2022/75

kompetensförsörJningsplan samt rekr$erlng av digltallseringsstrateg. Förvaltningens arbete
är enligt vår mening helt i linje med lntentionerna i rekommendationerna,

Ärendebeskrlvnlng/svar från förvaltnlngen:

De rlKlinJer som arbetats fram för att skapa en hållbar bemanning med heltid som norm
bygger på att skapa mer delaKighet och att arbeta med påverkansbara schema, På så sätt
är medarbetarna i större utsträckning med och påverkar schemaläggnings utformning. Vi
är inom soclalförvaltnlngen övefigade om att delaktighet behövs för att säkra framtldens
kompetensförsörJnlng, för ökad nöJdhet, trivsel och gemensamt ansvarstagande för
verl<samheten,

Centralt I arbetet med atr skapa en hållbar bemannlng är att 'bemanna upp" vilket innebär
att en större andel av den totala tld som arbetas i verksamheten ska göras av
heltidsarbetande tlllsvldare anställd personal. Den andel som arbetas av timavlönade och
som utgörs av övertid och fyllnadstld ska minska. Tills vidare anställda medarbetare år
med på APT och annan verksamhetsplanering, har yrkesutbildnlng i högre utstråcknlng och
är lnsatta i verksamheten på ett annat sätt ån vad som I regel är möJllgt för en tlmavlönad
medarbetare där vafie arbetspass är ett anställningstillfälle. Våra tlmavlönade medarbetare
är JättevlKiga för verksamheten men ska främst användas för ati täcka den akuta
frånvaron, Vl vlll verka för att tlmavlönade med rått formell kompetens för uppdraget
övergår tlll månadsanstållnlng lstället eftersom det skapar stöne kontinuitet I

verkamheten, Det finns oekså flera omvärldsfaktorer som påverkar att denna omställning
behöver göras, reglerna I Lagen om anställnlngsskydd har ändrats och den tid man kan
arbeta som timavlönad innan man bli konverterad till en tillsvidare anställning har minskat
avsevårt och det bllr allt svårare att rekrytera medarbetare som vlll arbeta som
tlmanställda.

Att "bemanna upp" och arbeta med en höJd grundbemanning med fler tills vidare anställda
lnnebår färre personer som är lnne I verksamheten totalt eftersom timavlönade generellt
har en väsentligt lägre sysselsåttningsgrad och det finns en större omsättning gållande
timavlönade. Att arbeta med att bemanna upp innebär generellt således att de
kommuninvånare vl är till för som behöver stöd, hJålp och omvårdnad får tråffa fäne ollka
personer totalt sett. Det lnnebår också väsentligt bättre förutsättnlngar för att upprätthålla
en så hög grad som möJligt av rätt yrkeskompetens och att säkerstålla att medarbetare har
fått och löpande får tlllräckligt kompetensutveckllng,

Bemanningsplanering och schemalåggning inom vård och omsorg år navet för att få
verksamheten att fungera. Bemanningsplaneringen måste alltid utgå ifrån de vi är till för,
de äldre som år i behov av stöd och hjålp år anlednlngen till att vår verksamhet flnns till
och deras behov år lngången för hur vi lägger upp bemanning och schemaläggning. Detta
kallar vi bemannlngskrarsom styr hur många personer som behöver vara på plats vld ollka
tidpunkter under dagen. Varje arbetsgrupp tar fram egna spelregler för hur schemat ska
läggas hos Just den arbetsgruppen, tex hur många kvällar och helger varJe person
förväntas ta. Utifrån verksamhetens behov lägger sedan medarbetarna slna önskemål om
hur de vlll arbeta. Efter det bearbetas schemat för att säkerställa att bemanningskravet är
uppfyllt och sedan fastställer chef schemat,

Att arbeta med resurspass är en nödvändighet för att kunna ha en högre grundbemanning
och vara mindre beroende av timavlönade medarbetare, Resurspass är tld som ligger
utöver bemanningskravet och dessa är uppmärkta I schema för att medarbetare ska veta
når man har ett pass utöver bemanningskrav. Resurspassen ska användas för att täcka
upp frånvaro och tillfälllgt utökade behov. Vld dessa tlllfällen gör man sin resurstid iförsta
hand på sin egen arbetsplats tex om någon blivit sjuk där så bemanningskravet åndå kan
upprätthållas eller tex på en grannavdelning eller I annan verksamhet där man är

9lda
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lntroducerad, Resurspass lnnebär inte att en enskild medarbetare arbetar var som helst
utan på arbetsställen där denne är introducerad.

RlktllnJerna för en hållbar bemanning med heltid som nQrm uppffller till stor del de
rekommendatloner som flnns I SOU 2021:52, Under året kommer socialförvaltningen
arbeta med att ta fram en kompetensförsörJnlngsplan för det egna området, nedbrutet
från den övergrlpande kompetensförsörjnlngsplan som taglts fram för Melleruds kommun,
I kompetensförsörjningsplanen kommer tydliggöras hur förvaltningen avser arbeta med att
säkerställa en så hög grad som möJligt av rätt yrkeskompetens I verksamheten och

tlllräcklig kompetensutveckllng, I kompetensförsörJnlngsplanen kommer tydllggöra hur
förvaltningen avser arbeta med kompetensvåxllng, där vissa enklare arbetsuppglfter kan

utföras av annan personal än utblldad vård och omsorgspersonal, Planen kommer även

ange lnrlKni ng för arbetet med språkuWeckll ng. Kom petensförsörJ ningspla nen kom mer

arbetas fram och gå för polltisk beredning under innevarande år. Det är en prioriterad

aktlvltet kopplat tlll soctalnämndens mål för ?022,

De ställnlngstagande som flnns i rlktllnJer för en hållbar bemanning med heltld som norm

som går tlll nåmnd för beslut i mars ärl

F För att kunna öka den arbetade tiden av tillsvldare anställda krävs god planerlng och
framförhållnlng, Vl vill att så mycket planerad frånvaro som möJligt tåcks av
tlllsvldare anställd personal och för att det ska vara möJllgt krävs att alla medarbetare
tar ett ansvar I att tldigt meddela och ha framförhållnlng kring planerad ledighet,

> Vl vlllöka delaKigheten och det gemensamma ansvarstagandet för schemaläggnlngen
och därför lnförr påverkancbara schcman. Att medarbetare kan vara med och
påverka sitt schema har stora fördelar både för medarbetare och verksamhet, Som

medarbetare vet man längre I förvåg att man får ledlgt och man arbetar i högre
utstråcknlng tlllsammans med tlllsvldare anstålld personal med utbildning, delegering
och som år väl lnsatt I verksamheten.

F För att möJliggöra att så mycket av den planerade frånvaron som möjligt omhändertas i

schemaläggnlngen kråvs ett aktlvt arbete mad schcmrläggningcn och kortare
schemrpcrloder om 6, 8 eller 12 veckor som huvudregel beroende på

verksamhetens karaktär. Det behöver lnte innebära att schemat förändras särskilt
mycket från perlod till perlod, detta blir upp tlll varJe arbetsgrupp att styra genom

spelregler kring schemalåggning i Just den gruppen. Särskilt schema,

"rtorhelgsschGma" ska finnas för storhelgerna för att säkerstålla en räWls fördelning
krlng detta.

> Vlvlllöka den lnterna rörllgheten. Vitror att genom att öka den interna
rörligheten, tex att fler går mellan Wå eller fler olika avdelningar lnom äldreomsorgen,
mellan olika brukare inom personlig assistans eller mellan två LSS boenden tlll exempel
ökar vi kvalitån och får stöne möjligheter att den tid som arbetas tillvaratas på rått sätt,
Medarbetare och verkamheter lär av varandra, tar med goda exempel mellan
verksamheterna och vi får goda möjligheter att hjälpas åt att täcka upp för varandra I

bemannlngen. Detta innebär inte att "alla ska arbeta överallt", närhetsprincipen gäller; i

första hand arbetar man på tex. på en annan avdelning på samma äldrebsende där
man har sin ordinarie arbetsplats. Varje medarbetare ska vara väl introducerad den
arbetsplats man gör sin tld på. Rörlighet i verksamheten ska bygga på frlvilllghet och

flexibllltet hos medarbetare kommer premieras i den årliga löneÖversynen.

> Vl vlllJobba för en hållbar schemaläggnlng. Det innebår att schemalåggnlngen inom

området ska ta utgångspunkt i det som forskning vlsat stödJer hälsa och hållbarhet över
tid, Vi vill arbeta för att undvika allt för långa arbetspass, för att fördelningen av
arbetstid är så Jämn som möJllgt samt att schemat ger möjllghet till återhämtning. Två
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dagars sammanhängande vlla per vecka ska eftersträvas. Sen kväll med påföUande tldig
morgon ska undvikas, Delade turer ska inte förekomma,

F Ingen ska behöva bli sJuk av sltt Jobbr vl vlllJobbr aktlrrt för cn låg sjukfrånvaro.
En god arbetsmifiö är en viktig förutsättning för att sänka sJukfrånvaron. Vl Jobbar
aktlvt med sJukfrånvaron åven genom tät uppföUnlng av korltidsfrånvaro och en aKiv
rehablliterlngsprocess, Ett närvarande ledarskap är av avgörande vlK i detta arbete,

> Hcltld iom norm; för att klara framtidens välfärds utmanlngar behöver vi höJa

andelen arbetad tld av de som redan är tillsvldare anställda. Nya medarbetare anställs
tlllsvidare på heltld med resurspass, med rätt att söka tJänstledighet t ggr/år, förutom
sommarmånaderna Juni, Jull, augustl, Rätt att gå upp i tld möJlighet att ansöka sm att
gå ned om verksamheten tillåter Når fler ökar sin sysselsättningsgrad uppstår mer tid i

verksamheten vllket är ett sätt att öka andelen tld i verksamheten som tillsvidare
anstållda arbetar,

F För att skapa hållbarhet I bemannlngen där behoven i verksamheten ofta år större eller
lika stora på helg som på vardagar behöver utgångspunK vara att arbetar man
schemalagt arbetar man som regel Wå helger av fyra.

) Rcsurcpam är nödvåndlga för att möJllggöra att en större del av den arbetade tiden i

verksamheten görs av tillsvidare anställd personal, Detta lnnebär att medarbetaren vet
vilken tid hen ska arbeta, men arbetet kan komma att utföras på annan del I

verksamheten än den ordlnarle arbetsplatsen. Resurspass ska hållas samman
tldsmässigt, tlden är densamma men inte nödvändigtvis arbetsplatsen. Vid byte av tid I

arbetspasset mindre än 2 veckor framåt i tid utgår förskjuten arbetstid enligt aWal.

i SOU 2021:52'En hållbar kompetensförsörJnlng lnom vård och omsorg om äldre" flnns
fyra områden med rekommendationer till kommunerna:

1, Förnya, behålla och utveckh kompetens

Rekommendationerna här handlar om att kommunerna bör erbJuda olika
språkutbildnlngslnsatser, föfidliga yrkesrollerna, stimulera karrlårsvågar, erbjuda
kontinuerlig kompetensutveckling, ha en fungerande introduKlonsutbildnlng, tillse att olika
kompetenser och perspeKlv kontlnuerligt flnns tillgängllga och samverkar, uWeckla
förutsättningar för att uWeckla ett teambaserat arbetssätt samt arbeta för att differentlera
arbetsuppgifterna inom vården och omsorgen.

5å Jobbar vi med detta lnom socialförualtnlngen:

Riktlinjerna för en hållbar bemanning tillsammans med kompetensutvecklingsplan är helt i

llnje med dessa rekommendationer. Socialförvaltningen har redan idag igång fem
medarbetare i specialistundersköterskeutbildnlng, Inom vård och omsorg arbetar vi nu med
en uppdragsbeskrivning för den nya kategorin anställda som ett led i att stimulera nya
karriärvägar. Språkombudsutbildning finns på plats dår Mellerud som en av få kommuner i

fyrbodal som genomfört denna och har språkombud i verksamheten.

2, Stärk ledarckapet

Rekommendationerna här handlar om att ha ett tak för antalet medarbetare 20-30
personer är lämpligt, säkerställa att den verksamhetsnära chefen har tillgång till
stödresurser. Tlllse att chefer får kontinuerllg kompetensutveckling och
ledarskapsutbildning samt säkra att medicinsk kompetens finns i den övergripande
ledningen.
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Så Jobbar vl med detta lnom socialförualtnlngen:

Mellerud har rlmligt antal medarbetare per enhetschef. Flera av cheferna har gått 7,5
poäng ledarskapsutbildning på högskolan Väst som riKar sig till chefer inom vård och
omsorg, Ledarskapsutblldnlng ges kontinuerligt, Under 2022 kommer en satsning göras på

?dllgt ledarskap" som omfa$ar fem heldagar ledarskapsuWeckling för socialförvaltningens
chefer, Vl har ocKå under 2021 gJort en omfördelning av resurs från admlnlstratlva
enheten för att kunna inråtta ett verksamhetsnära stöd på plats som stöd för cheferna för
äldreboenden,

3,Skapa tryEga anctällnlngsförhållanden och en god arbetsmlfö

Rekommendatlonerna hår handlar om att heltids- och tillsvldareanstållning ska vara norm
samt att säkerställa ett välfungerande systematisK arbetsmiföarbete. Delade turer ska tas
bort oeh att det i arbetsschemat lngår tld för kompetensutveckling, handledning, dialog och
reflektlon.

Så jobbar vi med detta lnom soclalförualtnlngen:

Soclalförvaltningen har arbetat mycket med att få systematiken på plats i det systematiska
arbetsmlföarbetet. För 2022 har en genomlysnlng gJorts kring OSA enkät, hur denna
används och hur det systematiska arbetsmiföarbetet överlag kan uWecklas. Redan i

februari kommer en särsklld genomgång göras kring arbetsmiföarbetet med cheferna inom
förvaltningen för att såkerställa att alla känner tlll årshJulet och dess olika delar. Att ta bort
delade turer är med i riKllnJer för en hållbar bemanning och vl schemalägger tid för
kompetensutveckllng generellt, Tid för handledning och reflektion är generellt inte
schemalagt, detta är något att ta med slg framåt,

4. Ny teknlk I vårdens och omsorg€ns tJän3t

Rekommendatlonerna här handlar om att alla kommuner bör ha en politiskt förankrad plan
för införande och användning av ny teknik I vården och omsorgen om äldre och att all
personal bör ges möJlighet till fortblldning om digitaliserlng och välfårdsteknik

5å Jobbar vl med detta lnom soclalförualtningen:

Inför 2022 års budgetarbete har lnråttande av $änst som digitallseringsstrateg varit med
och sedan deta$budgeteringen nu är klar och utrymme finns för detta pågår rekryterlng.
Denna tjänst har som prioriterat uppdrag att ta fram en färdplan för digitalisering och
anvåndandet av välfärdsteknlk samt att säkerställa fortbildning till medarbetare.

Slutanalys

Socialförvaltnlngen bedömer att rekommendationerna i SOU 2021:52 till väldigt stor del
möts av de framtagna riktlinjerna för bemanning, pågående arbete med
kompetensförsörjningsplan samt rekrytering av digitaliseringsstrateg. Förvaltningens arbete
är enligt vår mening helt i llnJe med intentionerna i rekommendatlonerna.

Tanja Mattsson
Socialchef
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MOTION

En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.

Vid socialchefens senaste presentation avframtida bemanning socialförvaltningen i december
2021föreslog förvaltningen eft antal principiella ställningstagande för "hållbar bemanning med
heltid som norm" som nämndens politiker skulle ha synpunkter pä och därefter skall dessa
principer rrara gällande vid bemanning av verksamheten.
Presentationen innehöll många kloka tankar, men dessa varvades även med förslag till principer
som både riskerar att brukarna kommer att få betydligt fler olika personal som arbetar hos dem
och kraftigt försåmrad arbetsmiljö för våra anställda - det är att gå åt fel håll att införa
resurspass för alla-och tjänstgöring två helger av fora som regel. Den nya organisationen innebär
att det blir otroligt många arbetsplatser som varje anställd skalt arbeta på och kommunen får allt
svårare att rekrytera och behålla personal.
För oss Socialdemokrater är det av största vikt att Melleruds kommun blir en mer attraktiv
arbetsgivare genom att kommunen anpassar sina principiella ställningstaganden för bemanning
till senaste 50U 2027 - 52 Vilia völio vård och omsorg - En hållbor kompetensförsörjning inom
vård och omsorg för äldre och redan nu följa utredningens rekommendationer:

Principiella ställningstaganden för bemanning av Äldreomsorgen i Melleruds kommun.
1 Säkra kvaliteten i Äldreomsorgen genom att säkerställa att varje rad bemannas med

yrkesutbildad personal - Utbildade vårdbiträden, undersköterskor samt undersköterckor
med specialisdtompetens uBör baspersonalen vid bemanning. personal som arbetar med
utförande av delegerade arbetsuppgifter enlig hälso- odr siukvårdslagen (2017:30), H$L
bör ha utbildning som undersköterska. (Yrkesroller med befattningsnomenklatur samt
personal- och utbildningsregister skall finnas för alla anställda. Systematiska
utbildningsinsatser prioriteras, budgeteras och genomförs för aft såkra tilgång på
yrkesutbildad personaltex. bör socialförvaltningen systematisktgenomföra
språkutbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal som saknar tillfredsställande
kunskaper i svenska språket. {Vård- och omsorgscollege har en model för detta).

2 Schemaläggning görs utifrån omsorg om var och en av våra anställdas hälsa, med särskilt
fokus på att arbeGbelastning odr arbetstider inte skall innebära riskför ohälsa. personal
lnom Äldreomsorgen har heltid- odr tillsuidareanstältning som norm. Schenran med delade
turer tas bort och ersätts med sammanhållen arbetstd. Scheman skall innehålla två
sammanhängande dagars veckovila. Scheman skall innehåtla tid för kompetensupeckling,
handledning, dialog odr reflektion. Fortbildning om tex demens, digitalisering och
välfårdsteknik.

3 För att säkra kvaliteten på Äldreomsorgen skall all personal som schemaläggs ha
genomgått introduhionsutbildning, samt fått introduktion på den arbetptats som arbetet
skall utföras på. Schemaläggning skall även göras utifrån att olika kompetenser och
perspektiv kontinuerligt skall finnas tillgängliga och samverka i vården och omsorgen om
äldre, samt att ett teambaserat arbetssätt utvecklas.

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föresrås kom munfu llmälrtige besluta:

4t-

'Att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt inarbeta utredningens
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rekommendationer som gällande principiella ställningstaganden för bemanning av
Äldreomsorgen i Melleruds kommun.

För Socialdemokraterna i kommunfu llnriiktige

s:#tt* 5*t fifU^.
Michael Melby och Marianne Sand Wallin
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-O4-27

ARENDE 2 Dnr KS 202213L

Svar på motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid
Ängenäs särskilda boende

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och
försvårar kompetensförsörjningen,

Sammanfattning av ärendet

Pål Magnussen (V) harden 13 januari 2022\ämnat in en motion om att införa sextimmars
arbetsdag med bibehållen lön med förslag om att genomföra detta som försöksverksamhet
på Ängenäs särskilda boende. Intentionen är att öka välmående och friskhet både hos personal
och brukare genom en kortare arbetsdag,

Motionen remitterades den 13 januari 2022 tll socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden har den 29 mars 2022, g 50, lämnat forslag på motionssvar till
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

o Motion från Pål Magnussen (V).
r Socialföwaltningens tjänsteskrivelse
o Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, g 50.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9, 5 120.
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-L9

sida
6

S r2O Dnr KS 2022/31

Svar på motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid
Angenäs särskilda boende

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och
försvårar kompetensförsörjningen.

Sammanfattning av ärendet

Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022\ämnat in en motion om att införa sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön med förslag om att genomföra detta som försöksverksamhet
på Ängenäs särskilda boende. Intentionen är att öka välmående och friskhet både hos personal
och brukare genom en koftare arbetsdag.

Motionen remitterades den 13 januari 2022 till socialnämnden för yttrande.

Socialnämnden har den 29 mars 2022, $ 50, lämnat förslag på motionssvar till
kommunfullmäKige.

Beslutsunderlag

o Motion från Pål Magnussen (V).
. Socialföwaltningens tjänsteskrivelse
r Socialnämndens beslut den 29 mars 2022, $ 50

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
att det medför ökade kostnader och försvårar kompetensförsörjningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrka nde
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Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-29

sida
21

ss0 Dnr SN 2A2474

Svar på motion gällande treårigt prov av sex timmars
arbetsdag vid Ängenäs äldreboende

Beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det
medför ökade kostnader och försvårar kompetensförsörjningen.

Sammanfattning av ärende

Till socialnämnden inkom 22-01-73 en motion om att införa sex timmars arbetsdag med förslag
öm att genomföra detta som försöksverksamhet på Ängenäs. Intentionen är att öka välmående
och friskhet både hos personal och brukare genom en kodare arbetsdag. Motionen år skriven
av Pål Magnusson (V).

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse
r Motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid Ängenäs åldreboende

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige aft avslå
motionen med hänvisning till att det medför ökade kostnader och försvårar
kom pete nsfö rsö rj n i n ge n .

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunfullmåktige

Justerå

r)

ndes

Å
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Utdragsbestyrkånde
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Socialnämnden

Svar på motion avseende 6 timmars arbetsdag
som försöksverksamhet på Ängenäs

Förslag tlll beslut

Soclalnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det
medför ökade kostnader och försvåra r kom petensförsörj ningen.

Sammanfafinlng av årendet

Till socialnämnden inkom 22-0L-L3 en motion om att införa sex timmars arbetsdag med
förslag om att genomföra detta som försöksverksamhet på Ängenäs. Intentionen är att öka
välmående och friskhet både hos personal och brukare genom en kortare arbetsdag.
Motionen är skriven av Pål Magnusson (v).

Ärendebeckrlvnlng/svar från förvaltnlnEen:

Att öka välmående, friskhet och hållbarhet framåt är centralt för att klara kompetens-
försörJningen inom vård och omsorg. Socialförvaltningen arbetar för att möta detta på flera
olika sått. RiKlinJer för en hållbar bemanning med heltid som norm är en viktig byggsten i

detta som rymmer flera viKiga åtgårder för större hållbarhet framåt som tex avskaffande av
delade turer, införa minst två sammanhängande dagars vila per vecka och arbeta boft pass

med sen kväll med påföUande tidig morgon. En annan viKig insats är att ta fram en
kompetensförsörJningsplan för socialförvaltningen vilket år ett pågående arbete,

När det gäller möjligheterna att införa sex timmars arbetsdag finns det två utmaningar som
behöver beaKas; det medför ökade kostnader och det innebär att kompetensförsörjningen
försvåras då fler personer måste anställas för att tåcka behovet i verksamheten,

Kostnader

Inom vård och omsorg ser arbetspassen olika ut och kan ha olika låingd. En

arbetstidsförkortning från B till 6 timmar motsvarar en förkoftning av heltidsmåttet med 200/o
vilket är vad förvaltningen räknat på i detta svar.

En arbetstidsförkortning motsvarande 200/o skulle kosta 6,5 miljon mer om det infördes på

Ängenäs och 32 miljoner mer om det infördes i hela vård och omsorg.

MELLERUDS
KOMMUN

TJänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Drtum Dlarlcnummer
2021-03-09 5N2022174

Telefon
0530-180 00

Webb
www,mellerud.se

Slda

1 (2)

Bankglro
5502-2776

Organlsatlonsnummer
212000.1488

Po6tådrass
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besökeadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud,se

19



A
{1

TI4II

t
MELLERUDS
KOMMUN

TJänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Dlarlenummcr
2021-03-09 5N2022174

Slda
2 (2)

Medellön
Ärskostnad
för heltld

Antal
Åa

20%av
Åa Summa

Ängenäs 27 858 535 788 49 t2 6 563 401

Vår oeh

OmsorS 28 951 554 170 232 58 32 175 105

Vård och omsorg har en total budgetram för 2022 pä 158,5 miljoner. En sänkning av
arbetstidsmåttet för Ängenäs skulle innebära fördyrande kostnader om 3,80/o och för vård
och omsorg totalt en ökning av kostnaderna med drygt 20%.

Detta behöver också sättas i sammanhanget av att äldreomsorgen i Mellerud redan ligger
högt i kostnadsläge jåmföft med liknande kommuner, Enligt de jämförande uträkningar som
finns i Kolada avseende nettokostnadsawikelse ligger äldreomsorgen i Mellerud redan 150/o,

22 miljoner, över förväntat kostnadsläge per 2020.

Tlend
Urvrl IL\,ii rq.iil!,d ;lr'rd,4,r scLir,r! inr:

retrohoilr.d$!vlrdle åldrsoitE4'8. l, r ililSm,

lor!

ill t

Kompetensförsödnlng

En arbetstidsförkortning skulle också innebära att väsentligt fler personer skulle behöva
rekryteras till vård och omsorg, Redan idag finns stora utmaningar med att få tag på

tillråckligt med medarbetare som rätt yrkesutbildning och kvalifikationer. Framåt i tid
kommer andelen av befolkningen som är äldre och i behov av stöd och hjälp öka samtidigt
som den andel som är i arbetsför ålder kommer minska. Att införa en arbetstidsförkortning
försvårar väsentligt möjligheterna att klara kompetensförsörjningen framåt.

Tanja Mattsson
Socialchef

,,"i,,"1,.,1,.."
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Motion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid Ängenäs
äldreboende.

Vänsterpartiet vill ha sex timmars arbetsdag. Det skulle ge

människor mer tid att vara med familj och vänner. Det skulle göra

att man orkar mer och kan leva rikare liv med mer fritid. Med kortare

arbetstid får vi ett mänskligare samhälle.

En arbetstidsförkortning skulle göra att fler orkar jobba till
pensionsålder utan att slitas ut ifortid. Det skulle ge bättre

förutsättningar för par att leva jämställt. En generell

arbetstidsforkortning med bibehållen lön är ett avgörande steg i en

progressiv och frihetsvidgande utveckling. Det är därfor hög tid att

påbörja övergången till sex timmars arbetsdag.

Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag finansierat ett forsta steg i en

nationell satsning som innebär att staten avsätter medel för att

införa sex timmais arbetsdag med bibehållen lön på ett arbetsställe

rvarje kommun och landsting i Sverige. Under valåret 2022 vill vi

visa att politiken håller ihop. i Mellerud lämpar sig Ängenäs för det

här försöket, vi måste stärka personalen inom äldreomsorgen' Om

inte kommunen blir bättre som arbetsgivare riskerar vi att få stora

bekymmer att överhuvudtaget rekrytera personal. Angenäs har

hittiils belastats med låg bemanning och tveksam schemaläggning.

Det finns flera exempel där sex timmarsdag tillämpats med flera

positiva konsekvenser. lnte minst i form av friskare och bättre

motiverad personal och därmed bättre verksamhet för boende och

vårdtagare.

Vänsterpartiet foreslår med stöd av det ovan anförda;

Att Mellerud inför sex timmars arbetsdag vid Angenäs äldreboende i

ett treårigt forsök.

ö

Pål Magnussen den 13 januari 2022

2l,22 -01- 13

N

Vänsterpartiet Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-04-27

ARENDE 3 Dnr KS 20221200

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård

Förslag till beslut

KommunfullmäKige i Melleruds kommun beslutar att

1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.

2. ställa sig bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.

Sammanfattning av ärendet

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan
och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett
Hälso- och sjukvårdsavtal. Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som
överenskommelser ti I I Hä lso- och sju kvå rdsavta let

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtaletmed tillhörande överenskommelser ska ge de
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmanna-
gränserna. Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en Färdplan -
länsgemensam strategi för god och nära vårdtagits fram.

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som
ska bidra till Västra Götalands uWeckling inom hälsa, vård och omsorg, Färdplanen innehåller de
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade
arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära
vård behöver öka fram till 2030, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna iVästra
Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt
genomförande

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra. Under det gångna
året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter, däribland
Fyrbodals kommuner. Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen,
både direkt genom remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner.

Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas
framförda önskemå1,

Beslutsunderlag
o Missiv
o Fyrbodals kommunförbundsstyrelses beslut 2022-03-3L, g 34.
. Hälso- och sjukvårdsavtal
o Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGOR

Årendet hehandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 aprit 2022,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-tr K52022/200

Telefon
0530-180 00

Webb
wwrry.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt
Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. ställa sig bakom förslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser.

2, ställa sig bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård.

Sammanfattning av ärendet

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 reglerat samverkan
och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen har hälso- och sjukvårdsansvar för i

ett Hälso- och sjukvårdsavtal. Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår som
överenskommelser ti I I Hä lso- och sj u kvå rdsavta let

Avsikten är aft Hälso- och sjukvårdsavtaletmed tillhörande överenskommelser ska ge de
förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård över huvudmanna-
gränserna. Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en Färdplan -
länsgemensam strategi för god och nära vårdtagits fram.

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi
som ska bidra tillVästra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg, Färdplanen
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver
målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen
mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra
till ett kraftfullt genomförande

Revidering av Hälso- och sjulwårdsavtalet samt framtagande av Färdplan - länsgemensam
strategi för god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandra, Under det
gångna året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på remiss till samtliga parter,
däribland Fyrbodals kommuner.

Kommunerna har getts flera olika möjligheter till att påverka förslagen, både direkt genom
remissvar och genom kommunalförbundets ansvariga tjänstepersoner.

Sammanfattningsvis har kommunernas synpunkter på både innehåll och för modernisering av
innevarande gemensamma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en
gemensam färdplan för omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas
framförda önskemå1,

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148823
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

Datum Diarienummer
2022-04-1L K520221200

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-18149
ta nja. mattsson@ mellerud,se

Sida
2 (2)

Beslutsunderlag
o Missiv
o Fyrbodals kommunförbundsstyrelses beslut 2022-03-3I, 5 34.
o Hälso- och sjukvårdsavtal
o Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se>
den B april 202214:35
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; Åmåls Kommun
Karin Engström
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan för
länsgemensam strategi för god och nära vård
Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.pdf; Hälso- och

sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.pdf; Protokoll direktionen 220331

signerat.pdf

Bifogade filer:

Till medlemskommunerna i Fyrbodal

Den 8 mars ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande
överenskommelser samt Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och rekommenderade
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med VGR. Direktionen för
kommunalförbundet Fyrbodalfattade 2O22-O3-3L beslut om att ienlighet med VästKoms styrelses beslut,
rekommendera medlemskommunerna att besluta om att godkänna hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser samt färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård.

Bifogat i detta mail finns båda dokumenten, utan vattenstämpel, bifogade. Likaså justerat protokoll från
d i re ktio nsm öte 2O22-03 -3L.

Fyrbodals kommunalförbunds socialstrateg Karin Engström kommer för Fyrbodalskommunerna samordna insamling

av kommunernas protokoll från fullmäktige, och sedan vidarebefordra dessa till VGRs regionstyrelse.

a När en kommun tagit beslut i kommunfullmäktige om att teckna Hälso- och sjukvårdsavtalet med

tillhörande överenskommelser med VGR skickas undertecknat protokollfrån kommunfullmäktige till
ka rin.engstrom @fvrboda l.se.

Hänvisning till beslut om Hälso- och sjukvårdsavtal diarienummer: RS 2022-00967 ska göras i mailet.

a När en kommun tagit beslut i kommunfullmäktige om att ingå avtal om Färdplan - länsgemensam strategi
för god och nära vård med VGR skickas undertecknat protokoll från kommunfullmäktige till
ka rin.e ngstrom @fvrboda l.se.

Hänvisning till beslut om Färdplan diarienummer: RS 2022-00968 ska göras i mailet

Kontaktperson: Karin Engström, socialstrateg, telefon: 0522-44 08 21.

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kom munalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil:0733-358500
Postadress: Box 305,451- 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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Fyrbodal
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Sa mma nträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Sa mmanträ desdatum : 2022-03-37
Diarienumm er : 2022/ OO34

Paragrafer: 25-50
Sida 12 (30)

$ 34 Revidering lfälso- och sjukvårdsavtal resp. Färdplan - länsgemensam strategi för
god och nära vård

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt framtagande av Färdplan - länsgemensam

strategi ör god och nära vård är två processer starkt kopplade till varandta. Under det gångna

året har dessa båda processer hanterats i länet och varit på rerniss till samtliga pzrter, däribland
Fyrbodals kommuner. Kommunema har getts flera olika möjligheter till att påverka forslagen,
både direkt genom remissvar och genom kommunalforbundets ansvariga tjänstepersoner.

Sammanfaffningsvis har kommunernas synpunkter på både irrnehåll och ör modemisering av

imevarande gemensalnma hälso- och sjukvårdsavtal till stor del tagits tillvara. Förslaget till en

gemensam fårdplan for omställning till en god och nära vård motsvarar i stort kommunernas

framforda önskemåI.

Ärendet ftiredrogs av Karin Engström, socialstrateg.

Handlingar till rirendet bifogas protokollet

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat

Att fiireslå direktionen besluta att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med

VästKoms styrelses rekommendation att ställa sig bakom ftirslagen på revidering av Hälso- och

sjukvårdsavtalet. Beslutet gäller under forutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Att foreslå direktionen besluta att rekommendera kornmunerna att besluta i enlighet med

VästKoms styrelses rekomrnendation att ställa sig bakorn Färdplan - lärsgemensam strategi for
god och nära vård. Beslutet gäller under örutsättning att VästKoms styrelse fattar detta beslut.

Direktionen beslutar

Att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med VästKorns styrelses

rekommendation att ställa sig bakom örslagen på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet
med tillhörande överenskommelser.

Att rekommendera kotnmunerna att besluta i enlighet med VästKoms styrelses

rekommendation att ställa sig bakom Färdplan - länsgemensam strategi lor god och nära vård.

J ustera re: utd ande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Musergatan 2 r Box 305 o 451 18 Uddevalla c \,lxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ÄRrnor + Dnr KS 20221189

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäd er 2O21.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för 2021för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 5,3 mkr efter
boklutsdispositioner och skatt. Det är + 2,8 mkr högre än budgeterat resultat. Trots ökade
vakanser under året är resultat bättre än budgeterat. Det beror till stor del på att underhålls-
och reparationskostnader inte har kunnat genomförts utan fått senareläggas till följd av
pandemin.

Ett bra resultat har medfört att soliditeten under året ökat från 14,7 o/o till 16,9 o/o, vilket
innebär att ägardirektivets krav på en långsiKig soliditetsnivå pt LS o/o uppnås.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2021 AB Melleruds Bostäder

. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-03-02, S L5.
o Kommunstyrelseförualtningens gänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-04-19,9 L22.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
9

Sl22 Dnr KS 2022/L89

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäd er 2021-

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Bokslutet för 202L för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 5,3 mkr efter
boklutsdispositioner och skatt, Det är + 2,8 mkr högre än budgeterat resultat. Trots ökade
vakanser under året är resultat bättre än budgeterat. Det beror till stor del på att underhålls-
och reparationskostnader inte har kunnat genomförts utan fått senareläggas till följd av
pandemin.
Ett bra resultat har medfört att soliditeten under året ökat frän 14,7 o/o till 16,9 o/o, vilket
innebär att ägardirektivets krav på en långsiktig soliditetsnivå på 15 o/o uppnås.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2021 AB Melleruds Bostäder

. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-03-02, S 15
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2O21.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för 2021för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 5,3

mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. Det är + 2,8 mkr högre än budgeterat

resultat. Trots ökade vakanser under året är resultat bättre än budgeterat. Det

beror till stor del på att underhålls- och reparationskostnader inte har kunnat
genomföfts utan fått senareläggas till följd av pandemin.

Ett bra resultat har medföft att soliditeten under året ökat från 14,7 o/o till L6,9 o/o,

vilket innebär att ägardirektivets krav på en långsiktig soliditetsnivå på tS o/o

uppnås.

Beslutsunderlag

Ärsredovisn ing 202I AB Melleruds Bostäder
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2022-03-02, gI5

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds bostäder
Ekonomichefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-06 KS 20Z2lrB9

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.ca rlstein@ mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se29



AB MELLERUDS BOSTÄDER SAMMANTRADESPROTOKOLL Nr 02
Sammanträdesdatum sida

2022-A3-A2 7

51s

Årsredovisning 2O21

Förslag till beslut

Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar fastställa årsredovisningför 2021
enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar förslag till bokslut 2021 (årsredovisning) vilket visar
ett positivt resultat på S SOg Tkr efter bokslutsdispositioner och skatt.
Resultatet i jämförelse med budget är + 2 763 Tkr.

Under verksamhetsåret 2AZl har soliditeten ökat från I4,7 till L6,9o/o.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2021

Skickas till:

Ekonomienheten Mellerud

lusterandes sign

tr
Utdragsbestyrka nde
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MEttERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Änrruor s Dnr KS 2022/177

Samord ni ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn i n g 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för tr 202L

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksa m hets berättelse och revisio n sberätte I se f ör 202L.

Förbu ndets revisorer har g ra nskat å rsredovisn i ngen och ti I lstyrker a nsva rsfri het,

Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med - 1 323 tkr, vilket är bättre än det
budgeterade resultatet på - 1 837 tkr. Främsta förklaringen till att alla medel inte tagits i bruk
är dels Covid-19, dels att nuvarande förbund kommer att upplösas och insatser har hållits igen
med anledning av detta.

Förbundet hade för 2021 budgeterat en minskning av det egna kapitalet till 840 tkr, för att följa
nationella rådets rekommendation om storlek på det egna kapitalet. Det egna kapitalet vid årets
slut uppgår till 933 tkr vilket innebär att förbundet närmat sig nationella rådets
rekommendationer.

Beslut har fattats hos varje medlem att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska
likvideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den l januari 2022 aft ingå i det nya
Samordningsförbundet Södra Vänern, där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp och
Lilla Edet kommer att ingå. Melleruds kommun kommer från 1januari2022 att ingå i

Samordningsförbundet Väst.

Kvarstående eget kapital, efter det att förbundets likvidation trätt i kraft, kommer att fördelas
mellan Samordningsförbundet Södra Vänern och Samordningsförbundet Väst, Medlen delas
enligt samma o/o- sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021, Detta
innebär att Samordningsförbundet Södra Vänern erhåller 8t,7 o/o och Samordningsförbundet
Väst 18,3 o/o.

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått som har berört Mellerud:

o Hälsostöd Mellerud
o ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor
. Samordnade arbetsintegrerade sociala företag
. Projekt våld i nära relationer

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning med bilagor och
revisionsunderlag för år 2O2L.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2022-03-02, 9 5.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9, 5 123.

BITAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄPESPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
10

S 123 Dnr KS 20221177

Samord n i n gsfrirbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn i n g 2O21

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för tr 202I.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021,

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
ve rksa m hetsberättelse och revision sberättel se f ör 202I.

Förbu ndets revisorer ha r gra nskat å rsredovisn i ngen och tillstyrker a nsva rsfri het.

Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med - 1 323 tkr, vilket är bättre än det
budgeterade resultatet på - 1 837 tkr. Främsta förklaringen till att alla medel inte tagits i bruk
är dels Covid-19, dels att nuvarande förbund kommer att upplösas och insatser har hållits igen

med anledning av detta.

Förbundet hade för 2021 budgeterat en minskning av det egna kapitalet till 840 tkr, för att följa
nationella rådets rekommendation om storlek på det egna kapitalet. Det egna kapitalet vid årets
slut uppgår till 933 tkr vilket innebär att förbundet närmat sig nationella rådets
rekommendationer.

Beslut har fattats hos varje medlem att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska
lilarideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den 1 januari 2022 aft ingå i det nya

Samordningsförbundet Södra Vänern, där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp och

Lilla Edet kommer att ingå. Melleruds kommun kommer från l januari 2022 att ingå i

Sa mord n i ngsförbu ndet Väst,

Kvarstående eget kapital, efter det att förbundets likvidation trätt i kraft, kommer att fördelas
mellan Samordningsförbundet Södra Vänern och Samordningsförbundet Väst. Medlen delas
enligt samma o/o- sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021. Detta
innebär att Samordningsförbundet Södra Vänern erhåller BI,7 o/o och Samordningsförbundet
Väst 18,3 o/o.

Under året har följande individinriktade samt struKurövergripande insatser och aktiviteter
pågått som har berört Mellerud:

o Hälsostöd Mellerud
r ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor
. Samordnade arbetsintegrerade sociala företag
o Projekt våld i nära relationer

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning med bilagor och
revisionsunderlag för tr 2O2L.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2022-03-02, S 5.

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

ndes si Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
11

Förslag till beslut på sammanträdet

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

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för tr 2021.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

J sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sa mord n i ngsförbu ndet Vä nersborg / Mel Ierud, å rsredovisn in g 2O21.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1, godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 202J'

2, beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbu ndet Vä nersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksa m hetsberättelse och revisionsberättelse f ör 2021.

Förbu ndets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansva rsfri het.

Samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med - 1 323 tkr, vilket är bättre än det
budgeterade resultatet på - 1 837 tkr. Främsta förklaringen till att alla medel inte tagits i bruk
är dels Covid-19, dels att nuvarande förbund kommer att upplösas och insatser har hållits igen
med anledning av detta.

Förbundet hade för 2021 budgeterat en minskning av det egna kapitalet till 840 tkr, för att
följa nationella rådets rekommendation om storlek på det egna kapitalet. Det egna kapitalet
vid årets slut uppgår till 933 tkr vilket innebär att förbundet närmat sig nationella rådets
rekommendationer,

Beslut har fattats hos varje medlem att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska
likvideras under 2022. Vänersborgs kommun kommer från den l januari 2022 att ingå i det
nya Samordningsförbundet Södra Vänern, där kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp
och Lilla Edet kommer att ingå. Melleruds kommun kommer från l januari 2022 att ingå i

Samordningsförbundet Väst.

Kvarstående eget kapital, efter det att förbundets likvidation trätt i kraft, kommer att fördelas
mellan Samordningsförbundet Södra Vänern och Samordningsförbundet Väst. Medlen delas
enligt samma o/o- sats som vid beräkning av tillförda medel under verksamhetsåret 2021.

Detta innebär att Samordningsförbundet Södra Vänern erhåller Bl,7 o/o och
Samordningsförbundet Väst 18,3 o/o.

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått som har berört Mellerud:

Hälsostöd Mellerud
ALL-IN för utrikesfödda främst kvinnor

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-31 KS 20221777

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se35
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2022-03-3r K520221777

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud,se

Sida

2 (2)

Samordnade arbetsintegrerade sociala företag
ProjeK våld i nära relationer

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning med bilagor och
revisionsunderlag för är 2021.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2022-03-02, S 5.
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Från: An n Kickeus <Ann. Kickeus@troll hattan.se>
Skickat: den 31 mars20221.L:59
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: begäran om prövning av ansvarsfrihet Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Ämne: begäran om prövning av ansvarsfrihet Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Hej medlemmar till Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud!

Här kommer 2021 års årsredovisning med bilagor samt revisionsunderlag.
Förbundet önskar svar från sarntliga sina medlemmar snarast möjligt då avsikten är att förbundet ska
likvideras.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen ftir Samordningsftirbundet Vänersborg och Mellerud
/Ann Kickeus

Ann Kickeus
Förbundschef
Samordningsförbundet SÖDRA VANERN
461 83 Trollhättan

Besöksadress: Osterlånggatan 47 i Trollhättan
Telefon: 0520-49 69 49
E-post: ann. kickeus@trollhattan.se

Samordningsförbun
det Skärm
Genomskilnlig

Besök oss på www.sofsv.se alternaivt www.samverkanvq.se

IE

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l&FILEREF:302969&frame:l 2022-03-3I
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SAMORDNINGSFORBUN DET VANIRSBORGIM ELLERUD

PROTOKOLL
Styrelsemöte Sa m ord n i n g sfö rb u n det Vä n ers bo rg/Mel I e rud

den 2 mars 2022

Dag: Onsdagen den 2 mars 2022
Tid: 13.00 - 15.00

Plats: Österlånggatan 47 i Trotlhåttan samt ersättare via teams efler telefon

Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Anna Andersson

Ersättare:
Joakim Sjöling

övriga:
Ann Kickeus
P-O Hermansson

Västra Götalandsregionen
Arbetsformedlingen
Försäkringskassan

Västra Götalandsregionen

fdrbundschef
konsult för likvidationsprocess 2022

$ 1 Fastställande av dagordning

Ordförande Linda Jansson hålsar välkommen till dagens möte och dagordningen som är ut-
sänd fastställs.

$ 2 Val av justerare

Til I protokollets j ustering välj s Anders Pau lsso n Arbetsförrned li ngen.

$ 3 Föregående styrelseprotokoll från den 17 november 2021

Protokofiet som sänts ut inför dagerns möte gås igenom och läggs till handlingarna.

$ 4 UppföUning intern kontrollplan 2021

Förbundschef informerar om genomforda kcntrollmoment i den interna kontrollplanen som

upprättats för året. Uppföljning har skett enligt plan.

Styrelsen för Samordttingsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att godkänna de interna
kontroller som genomförts samt att slutdokumentation ska biläggas med till ärsredavisningen
2021.

g 5 Ärsredovisning med handlingar verksamhetsåret 2021 - förslag till beslut

Vid S 5 deltar förbundets revisorer, Bo-Lennart Bäcklund och Evert Magnusson samt förbun-
dets ekonom Robert Storsberg Petterson via digital länk genom teams. Arsredovisning med

handlingarna har sänts ut inför dagens möte.
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SAMORDN INGSFöRBU N DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

Handlingarna har kompletterats med en grans kningsrapport från KPMG som inkom den 25

februari. Rapportens slutsats är att forbundet över lag har en god dokumentation och funge-

rande processer. Förbundschef presenterar 2021års årsredovisning in ett bildspel samt för-

slaget till beslut om att styrelsen ska godkänna redovisningen med handlingar'

Samrnanfattningsvis visar resultatet för året negativt på -1 323 tkr vilket år något mindre än

vad som budgeterats för året. Anledningar som ses är främst att det saknas en personalre-

surs i en av insatserna och att det varit svårt att starta nya insatser i pandemitider. Förbun-

dets avvecklingsprocess antas även ha påverkat. Verksamhetsmålen för perioden harfoljts

upp och redovisats. Sammanlagt har 190 kvinnor och män deltagit i individinsatser varav de

flesta deliagit iALL-IN for utrikesfödda främst kvinnor. Av de som avslutat i sin insats visar

resultatet att 2 av 10 fått arbete eller påbörjat studier.

Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att godkänna årsredovis-

ningen med bitagor samt att den ska översändas till medlemmarna enligt tidplanen som finns

för Samordningsförbunden i Västra Götaland.

$ 6 lnformation likvidationsprocessen

pO Hermansson redogör för kommande process när det gäller likvidation av Samordnings-

förbundet Vänersborg/Mellerud. Nästa steg är att forbundschef skickar ut underlagen fÖr åtsredo-

visning med begäran om prövning av ansvarsfrihet efter det att årsredovisningen. Likvidationsrappor-

ten sammanställs av P-O Hermansson samt att det senare kommer sammankallas till ett sista likvidat-

lonsmöte.

g 7 övriga frågor

För dagen inga övriga frågor

$ 8 Mötet avslutas

avslutar mötet.
1'--f'/

'1i; /iitf t'tt
Ann Kickeus, sekreterare

Linda Jansson, ordförande Anders Paulsson

protokollet anslås p6 www,pamverkanvq.qe/Samordninqsförbund-et Vänersborq/Mellg.lud

J
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DocuSign Envelope lD: 543B3MC-2A67-4CsC-BFE2-F65143043BF5

Tiil
Förbundsstyrelsen i Samordningsforbundet
Vänersborg och Mellerud
Kommunfullmäktige i Vänersborg och Mellerud
komrnun
Regionfullmältige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

RTVISIONSBERIITTELSE fiir år 2O2I

Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud
Organisationsnummer 222000-20 48

Vi har granskat räkenskapema, årsredovisningen och ftirbundssfyrelsens fiirvaltning i
Samordningsflorbundet Vänersborg och Mellerud, org nr 22200A-2048, fiir verksamhetsåret

2021.

Förbundsstyrelsen ansvarar lor att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och

riktlinjer salnt de lagar och foreskrifter som gäller lor verksamheten. Styrelsen upprättar en

årsredovisning som ger en rättvisarrde bild samt svarar'ör att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar for att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rätfvisande bild och om den

interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfort vål' granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
forbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utlorts av sakkunniga som biträder
revisorerna.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsflorbundet Vänersborg och Mellerud
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att deu interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är räftvisande och att årsredovisningen har

upprättats enlighet med tillärnpliga delar av lagen om komrnunal bokloring och redovisning
och god redovisningssed.
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DocuSign Envelope lD: 543B3MC-2A67-4C5C-BFE2-F65143043BF5

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är

fiirenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi ttllstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

V?inersborg,2022-

G;;tfubturtut
l-DocuSigned 

by:

W.I^w'"
Evert Magnusson
Revisor fiir kommunerna

Bo-Lennart Bäcklund
Revisor ftir Västra Götalandsregionen

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter
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Certlflcate Of Completlon
Envelope ld: 365E489F8C8E41A19EF441D0C2CE5490

Subject: Please DocuSign: Revisionsberättelse Förtroendevalda Vånersborg och Mellerud 2O2O.pdl

Source Envelope:

Document Pages:2 Signatures:2

Certificate Pages: 6 lnitials: 0
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Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

*tuk.."
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313012021 1 1:20:55 AM

Holder: Lisa Tenggren

lisa.tenggren@kpmg.se

Signature
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Lisa Tenggren

PO Box 50768

Malmö, SE -202 71

lisa.tenggren@kpmg.se
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DocuSign Envelope lD: 543B3AAC-2467-4CsC-BFE2-F651430438F5

Signer Events
Evert Magnusson

evert.g.magnusson@telia.com

Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using lP Address: 81.225.124.38

Authentication Details
ldentity Verification Details:

Workflow lD: facedebc-e28d4182-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign lD Veriflcation
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government lD.
ldentifi cation Method: Electronic lD
Type of Electronic lD: SE_BANKID
Transaction Unique lD: 1cec3842-67ed-5374-9c1 1-30de9268848a
Country of lD: SE
Result: Passed
Performed: 3t3O12021 10:12:.41 PM

ldentity Verification Details:
Workfl ow lD: facedebc-e28d'41 82-adbf-789fbd673b01
Workflow Name: DocuSign lD Veriflcation
Workflow Description: The signer will need to identifu themselves with a valid government lD.
ldentification Method: Electronic lD
Type of Electronic lD: SE BANKID
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Revrstonsberättelse
Till styrelsen i Samordningsförbundet Vånersborg och Mellerud, arg. nr 222000-2048
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige i Våstra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige i Vänersborg och Mellerud kommun

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utför.t en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Vånersborg och Mellerud för är 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden räftvisande bild av fööundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal boKöring och redovisning. Förvaltningsberättelsen år förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansråkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåmtat år tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en råttvisande bild enligt lag om finansiell
samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning. Siyrelsen ansvarar åven för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att uppråtta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att anvånda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt altemativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaKigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och aft låmna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som anvåndare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi
professionellt omdöme och har en professionelli skeptisk instållning
under hela revisionen. Dessutom:

- 
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgårder bland annat
utifrån dessa risker och inhåmtar revisionsbevis som år
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelåmnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omståndigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- 
ulvärderar vi låmpligheten i de redovisningsprinciper som
anvånds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anvånder
antagandet om fortsatt drift vid uppråttandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osåkerheisfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osåkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberåttelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den våsentliga osåkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar år otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund
inte längre kan fortsätta verksamheten.

- 
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfaltning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, org. nr 222000-2048,2021 1(2\
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DocuSign Envelope lD: EE366F30-856E-401 D-8587-B540BFCF9BAl

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för{attningar samt förbundsordning

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Vånersborg och
Mellerud lör är 2021.

Vi bedömer åven sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Vånersborg och Mellerud har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstållande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppstållda.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för råkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs nårmare i avsnitlet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevls vi har inhåmtat år tillråckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvarei för förvallningen,

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dårmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något våsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet år en hög grad av såkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av råkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är våsentliga för verksamheten och
dår avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsundedag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping 2022-03-18

KPMG AB

f-D@uslgnod by:

Vn",1:m:
Lisa Tenggren

Auktoriserad revisor
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Finansiella samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Bakgrund
Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Vänersborg och Mellerud för räkenskapsåret 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i

årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen.

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har uppråttats i

enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från
och med 1 januari 2019.

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:

o Kommunallag (KL)och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

r God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

. Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:'1210)

r lnterna regelverk och instruktioner

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKRI och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (lSA). Det
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

r Förvaltningsberättelse

1 Sveriges Kommuner och Regioner
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

@ 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms afliliated
with KPMG lnternational Cooperallve ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Finansiella samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

. Resultaträkningen

. Balansräkningen

. Kassaflödesanalysen
o Noter
o Drift-ochinvesteringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

r Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
r lntervjuer med berörda tjänstemän
e Analys av nyckeltalför verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
o Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-

derlag.
o Översiktlig analys av övriga poster.

Resultat av granskningen

F örvaltn i n g s berätte lse
Enligt 4 kap. 1 S LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 $ LKBR).

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.

Red ovisn i n gspri nci per

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagen om kommunalbokföring och redovisning.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.

Vår bedömning är att forbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.

Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras
inom tre år, Om det foreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5$. RKR har lämnat information om beräkning och

O 2022 KPMG AB, a Swedish limlted liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG lnternalional Cooperatlve ("KPMG lnt€rnational"), a Swiss entity. All rights resoryed. 
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2.4

Flnansiella samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav
i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen.
Förbundets underskott för året uppgår till - 1 323 tkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid be-
räkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms ej uppfyllt.

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning
Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL
10 kap. 2-6 SS (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att samordningsförbundets över-
gripande målsättning är att:

"bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning och för att göra det mät-bart så
utgår förbundet från att kostnaderna för verksamheten inte ska överstiga den totala bud-
getramen och att överskott av eget kapital ska följa rekommendationer kring omfaftning
som ges av det Nationella Rådef, NR."

Se vidare information på sidan 8-12 iförbundets årsredovisning.

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt
en verksamhetsuppföljning. Dock noterar vi att förbundet inte gjort någon sammanta-
gen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Att denna be-
dömning saknas gör det svårare för oss att bedöma om resultatet enligt årsredovis-
ningen är förenligt med de av fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2.5 Resultatet

@ 2022 KPMG AB, e Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of lndependent member flrms affiliated
with KPMG lnt€rnälional Cooperatlve ("KPMG lnternational"), a Swiss entlty. All rights reserv6d.
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Verksamhetens intäkter 4 924 5 087

Verksamhetens kostnader -6 246 -4 981

Utfall

2021-12-31

Utfall

2020-12-31

Belopp itkr
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2.7

Finansiella samordningsförbundet Vänersborg och
Mellerud
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Avskrivningar

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -2 2

Arets resultat -1323 103

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter

Balansräkning

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försämrats
något under perioden men detta har till stor del varit en del av arbetet med att nå den
nivå av eget kapital som rekommenderas av Nationella Rådet.

För förbundet innebär rekommendationerna från Nationella Rådet ett eget kapital om ca
1 mnkr givet de nuvarande bidragens storlek från medlemmarna.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning,

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.

O 2022 KPMG AB, a Swedish llmited liablllly
with KPMG lnternalional

company and a member firm of the KPMG network of independent momber firms affiliated
Cooperåtlva ("KPMG lnt€rnalional"), a Swis6 entily. All rights reserved,

5

Anläggni ngstillgångar

385 397Kortfristiga ford ri n gar

962 2 140Kassa och bank

1 347 2 537Summa tillgångar

Eget kapital exkl. årets resultat 2 256 2 153

Arets resultat 1 323 103

Övriga avsättningar 296 0

Kortfristiga skulder 118 281

1 347 2 537Summa eget kapitaloch skulder

Ansvarsförbindelse lnga lnga

Belopp itkr 2021-12-31 2020-12-31
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2.8

2.9

Finansiella samordningeförbundet Vänersborg och
Mellerud
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021'12-31

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-

steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.

Drift- och investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller

sig tilt den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. lnvesteringsredo-
viiningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet.

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-

redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.

Sammanfattning och slutsatser
I samband med vår granskning av årsbokslutet har den interna kontrollen följts upp och

vi noterar att förbundet har, beaktat sin storlek, en över lag god dokumentation och fun-
gerande processer.

Vi har, bortsett från ovanstående noteringar, inte identifierat några väsentliga felaktig-
heter i årsbokslutet eller årsredovisningen.

Dag som ovan
KPMG AB

1.1 ,#ffi
Kjellberg Lisa Tenggren

kommunal yrkesrevisor Auktoriserad revisor

Detta dokument har upprättåts enbart för i dokumentet angivon uppdragsgivare och är båserat på det sårskilda uppdrag som år avtalåt

mellan KpMG AB och uppdragsgivären, KPMG AB tar int€ ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumontat och infotmåt-

ionen i dokumsnl6t. tntorinattonÄn i dokumentet kan båra garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.

Huruvida d6fta dokument ska ans6s vara allmån handling hos mottagären 169lsras I offentligh€ts- och sekrelesslagen samt i tryckfrlhets-

förordningen.

@ 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability
with KPMG lnternationel

company and a mombet lirm oi the KPMG network of independent member firms afliliated
Cooperailve ("KPMG lntetnational"), a Swiss entity. All rights reserved.
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikatorrapport 2O2L
Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud

lnledning
lndikatorer för finansiell samordning är ett instrument framtaget av Nationella nätverket för
Samordningsförbund (NNS) för samordningsförbund för att bedöma sin egen

verksamhetsutveckling över tid samt att ge förbundet och ingående parter ett stöd för att

förbättra samordningen av de arbetslivsrehabiliterande i nsatserna.

Metod
Enkätundersökningen har genomförts under november 2020 till oktober 2021,

E n kätfrå gorna omfatta r både d e lta ga rperspektiv, pe rson a l/m eda rbeta rperspektiv,

remittenter (ny grupp i årets mätning) och parternas chefsgrupp/beredningsgrupp samt

styrelse. Vissa frågor har arbetats om och nya frågor har tillkommit i årets enkäter.

Enkäter har till deltagare delats ut inom insatserna Arbetsrehabteamet ÄKR i Vänersborg och

Hälsostöd i Mellerud. Resultatet från deltagare, personal/medarbetare, remittenter,
parternas chefsgrupp/beredningsgrupp och styrelse redovisas på förbundsnivå. Utifrån ett
jämställdhetsperspektiv särredovisas svar utifrån kön vad gäller deltagarna i insatserna.

lndikator 1

Deltagarna känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov
(personcentrerade).

Fråga L, pågående: Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

Fråga 1, avslut: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?

L

Vqrken eller Positivt

9lo/osamtligo (n=22) LOOo/o

kvinnor 1 9to/o LO0o/o

mön (n=71) 9L% LOO%

93% 700o/o

kvinnor =5) 20% 80% (60%l LO0%

mön (n=8) LOO% LOO%
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Vorken eller Positivt (Klaft

st% (82%l lOOo/o(n=22) o% 9%

t00o/o9% 9tYo (82kvinnor (n=17) o%

L00o/o0% 9o/o 9Lo/omon

Oo/o s2% (7s%l 860/oSamtligo (n=72) 8%

80o/oo% 7s% (75kvinnor (n=4) z5%

88%0% o% tOOo/omon

Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikator 2

Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen.

Fräga 2, pågående: Är du med och bestämmer vllket stÖd du ska få?

Fräga 2, avslut: Har du fåt vara med och bestämma vilket stöd du får/har fått?

lndikator 3

En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån deltagarens

förutsättningar

Fråga 3, pågående: Får stödet ta den tid du behöver?

Fråga 3, Avslut: Har stödet fätt ta den tid du behöver?

Fråga 1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?

Fråga 1: Får stödet till deltagarna i insatsen ta den tid som behövs

2

9to/o 1 L00o/osamtligo (n=22)

t00%9Lo/o 1kvinnor

9Lo/o L%l roo%mon

LOO%L4% L4% 77o/o 4Somtliga

60o/o 4O%l t00o/o20% 2oo/okvinnor n=5)

88% 0%l LOO%mön (n=8) 73o/o

100o/o

92%45o/oL8%

irirr,:,'r rra[]i r,'.t'.1 l,

itt ;,1::, ;, I ,;i,i:l a-l ,.:ia:\/{rt ri,:

ll
l.:
I..

-.-w.r;l :::ll, r.r I s{.t] F

:'{. ir 1-t t1:.,.ir ,' a.r-
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätu ndersökning 2021 indikatorer Fl NSAM

lndikator 4

Deltagarna upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade
rehabiliteri ngsprocess.

Negativt Vorken eller Positivt (Kla rt positivt)

Fräea 4 Deltagare - pågåendeenkät svarsfrekvens

somtliga (n=22) 0% 9% 9r% (82o/o) 100%

kvinnor (n=11) Oo/o 9% s1.% (82%l t00%

mön (n=11) 0% 9% 91% (82%l rc0%

Fråga 4 Deltagare - avslutsenkät svarsfrekvens

Somtliga (n=14) 0% 3L% 6s% (54%) 93%

kvinnor (n=5) 0% 20% 80% (60%l 100%

mön (n=8) 0% 43% s7% (s7%l 88%

Fräga 4,1rågående:5töd1e'r insalsen dig ikorrtakterr nred nryrrdigheter-na oclr vården?

Friiga 4, avslut: Har insatserrra stöttat dig i l<ontakterlra rned nryndiglreterna or-i.r vårclen/

lndikator 5

Deltagarna upplever att de kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har

fått stöd från myndigheterna i att leva med detta.

Negativt Vorken eller Positivt (KIa rt positivt)

Fråga 5 Deltagare - pågåendeenkät svarsfrelwens

somtligq (n=22) 5% 5% grYo (ss%l 1.00%

kvinnor (n=11) 0% 9% sr% (73%) 700%

mön (n=71) 9% 0% et% 136%l ro0%

Fråga 5 Deltagare - avslutsenkät svarsfrelarens

Somtligo (n=14) r4% 14% 7L% (43Yol L0Oo/o

kvinnor (n=5) 0% 2Oo/o 80% (40%l roo%

mön (n=8) 2s% t3% 63% (so%l 700%

Fråga 5, pågående: Har det stöd rlLr fått hjälLr dig att Lrlveckla sätt.rtt hantera cJin sitLrationi)

fråga 5, avslut: ll;rr de stijd du 1ått hjälp riig att utvr:ckla sätt att hantera clin silrratiorr?

3
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikator 6:

När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagarna att det finns en

planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödigt dröismå|.

i$li+,Iffä*4Hir,,:i$
Somtligo (n=13)

Ja

$iffi#iiålgi
85%

Nej

ilr;rui tri
L5%

'::
Hlå$fffi

93%

kvinnor (n=5) 80o/o 20% t00%

mön (n=7) 86% L4% 88%

Fråga 8: Har ni påbörjat en planerlng för vad som skall hända eJter nuvaratrde stöd har upphört? om Ja, sä vidare till frägorna 9 och

10.

Fråga 9, avslut: Finns en tillräcklig planering för vad som skall hända efter att detta stöd har upphört?

Fråga 10, avslut: Kommer det som planerats påbörjas inom rimlig tid?

Fräga 2: Finns en tillräcklig planering för deltagarna för vad som skall hända när de avslutar insatsen?

Fråga 2: Finns en tillräcklig planering för vad som skall hända deltagaren efter avslutad insats?

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med i insatserna lyssnar på dig?

4

Negativt Positivt (KIo rt positivt)

27o/o 64% 4s%) roo%Somtliga (n=l1)

25% 75% (25o/ol TOOo/okvinnor

mön (n=6) 33o/o 67%o (67%l too%

82% (ss%l L00o/oSamtliga (n=71)

25% 7s% (2s%) LOO%kvinnor

mön (n=6) t7% 83o/o L00%

t4o/o 14o/" 88%

92%27% 27o/o

25o/o 700%

l:tir,*|.:2.t

iia]: iI i.i.i:r I:'t.a,'ll: f,1vtl,'-':i f 
.i :f i ii/ ral it,:i-t,:Lt,.i'

i i{.ri r:r i ii'i:iri:lai ii., :)l ,-,lrå:t: :.-ti r'r: I i:n a. r i'.,.i:t-fjF,..j:

lrlatis;lllrtll l,-\väT.i5ilij r eltr\Y,rr I tt f,
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Samordningsförbu ndet Vänersborg, Mellerud

Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikator 7

Deltagarna upplever att det skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.

samtligo (n=22)

Negativt

23%

Varken eller

@
23%

Positivt (Klaft positivt)

@
55% (Z7'o/ol LOO%

kvinnor (n=77) r8% 27o/o 55% (L8o/ol LOOo/o

mön (n=71)il
Somtligo (n=74)

27o/o

7%

L8o/o

@
43o/o

55%

50% (36Yol

LOOo/o

LO0o/o

kvinnor (n=5) 20o/o 40% 40Y' (2OYol tOOo/o

mön (n=8) Oo/o so% 50o/o (38%) LOOo/o

Fräga 6, pågående: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?

Fråga 6, avslut: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?

lndikator 8

personalen upplever at andra medarbetare/professionella a andra myndigheter respekterar deras

kunskap, roller och arbetssätt.

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?

Fräga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?

Fräga 4: Upplever du att de du samverkar med i insatserna vet vad du akan tillför?

Vorken eller Positivt (Klort

100%(n=8)

too%

L00%25%

tr. ] 'rr tl il.r i
,rr1;1:,Jr 11 1iv1 ly;a- .::rr.- ;l

,.ir1,1 '1 I 1. 1.;'r.l;1-r't. l::i:.11
j::1.,; l;i ,r. i; il

,6rt/ lf )t(J\6/ l\
' , t,,/n, \\\.\-\/{ili

'r -j,r,i a,,: i

'.'lo'''/in(i-tli)''fÅl

ffil G,l:r7.fr(1;ioI/r,)1

ir'i-' :..: .
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikator 9

Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda

deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.

Fräga 7, pågående: Upplever du att personalen tillvaratar dina erfarenheter, kunsl<aper och synpunkter?

Fräga7, avslut: Upplever du att personalen tillvaratar dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?

Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagarna systematiskt tillvara?

Fråga 1: Tas erfarenheter så som, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?

Fräga2: Medverkar individer med samordnade rehabiliteringsbehov iutvecklingen av insatsen?

Indikator 10

Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och

föreningsliv i det löpande arbetet på strukturerat sätt.

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?

Fråga 3: Har er samverkansgrupp ett strukturerat samarbete med aktörer utöver de som är medlemmar i

sa mordningsförbu ndet?

6

Negotivt Varken Positivt

t4o/o 86% (68%ol lOOo/osomtliga (n=2

9Io/o 700o/okvinnor 1)

100%mön (n=11) 78o/o 82o/o

2t% 79% (7L 100%Somtligo (n=14

LO0%20% 80%kvinnor

too%mön (n=8) 25% 75% 5

75o/o(n=6)

I00o/o(n=3) lOOo/o

700% 0o/o (0%l 100%

jiir, ,w,tliri ir{'. - i. I r..\l-?t :i: I i f:;l Ar(:iii,.,

:. ::-: . . :..jr :_-"_:,r-

.:::i_i ,_r-,a:i1: - ri:.r.- -: :-::i:, -:-. -r:.-- -.':l

Negotivt Vorken Positivt

too%

33o/o 33o/o 100o/o(n=3) 33%

h.i.r"r (,, l ir.-.i-tV, r:r'ft t_.{4äJC i r:) i\(.tiif_i ,

';12;1! Ic; Lrc;1',;;.: r )y:' :.. | ; r. l. a. -i1,:i: .:,,.--: :-i.-: l t : i:''
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikator 11

Utfall för deltagarna som kommer ut de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid.

Registerstudie (har ej tagits i bruk).

lndikator 12

En struktur har skapats vars huvuduppgift ör att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla
relationer.

Fråga7: Har ni strukturerför att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?

Fråga 4: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan samverkande myndlingarna?

lndikator 13

Samordnade insatser har ett sektorövergripande arbetssätt och synsätt

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i de samordnade insatsen?

Frågan 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har iden samordnade insatsen bra tillsammans?

Varken Positivt

33o/o 67o/o I00o/o

5Oo/o s0% (17%l L00%

:.,1 a.l:|.: / :lrl-lJrrt,aI ].ru.r't-':li,t r.il.trl|'i.,

G@W]."i.r,, jilsåm:{tli,$..wl)ii'jir'ni@
I ,'::'fa' l ;', -;I.rl.ra' ii:1' :-i"-ri. - rr '.1::-\:":,i: ,i:. ,.., .

Negativt Varken Positivt (Klart positivt)

(n=8)

n=7 88o/o-tf

iq::: i::

s,å111,'9) ilr:trr:l:t;ll l-1/ilt, :'"''f :i r Fll.\Yrjrl f i

l'ai.:i; lit I i"l i, i:\{h I'f,{iii [.]l i1r,{. I i(;,
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndi 1,4

Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma

insatser?

Negstivt Vorken eller Positivt (Klart positivt)

Fräga2 Styrelse svarsfrekvens

(n=6) L7o/o L7o/o 67% lL7%l 700%

Fråea 3 Styrelse svarsfrekvens

(n=6) 0% 33o/o 67% lL7%l 700%

lndikator 15

lnsikter från samverkan leder till nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av

samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på

ett annorlunda sätt.

Fråga 5: Används erfarenheter från förbundsfinansierade insatser som underlag för fortsatt utveckling av samordnad

rehabilitering inte skall behöva bli aktuell?

Fråga 6: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förbyggande insatser utvecklas med avsikt att samordnad

rehabilitering inte skall behöva bli aktuell?

otivt Vqrken eller Positivt (Klort positivt)

67% (33%) lO0o/o(n=3) 33%

to0%roo%

8
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Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud
Sammanställning enkätundersökning 2021 indikatorer FINSAM

lndikator 15

En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet
genomsyrar den lokala samverkanskulturen.

Fråga 1-0: Har ni rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet och mångfald i insatsen?

Fråga 11: Avsätts tid till lärande och reflektion kopplat tilljämställdhet, jämlikhet och mångfald

Fråga 7: Används könsuppdelad statistik i planering, beslut och prioriteringar?

Fråga 8: Har ni integrerat jämställdhet i den samverkan som stöds av samordningsförbundet?

Negativt Vorken Positivt (Klort positivt)

(n=7) 29% 88%

(n=8) 38o/o 38% too%

(n=3) t0Oo/o too%

(n=3) 67o/o 33% (33o/ol L00%

svarsfrekvens

50% 50% 100%

Svarsfrel(yens

5Oo/o so% (L7%) too%

l-i;;|1;: l{rtl lrr.{;GiJriäli I *'l.t,r{1,1,y1 ;,rt,191]1y.i

[i;t':y5l ,rljl 11 1,'j1';51u fir1 l !iJ,r jl isi il ir.rl li\I.({jjls

9

63



Samordningsförbudet
Vänersborg, Mellerud

Verksa mhetsberättelse från insatser

januari till och med december 2O2I

Bilaga till årsredovisning 2021

Arbetsrehabteamet ÅfR
ASF, Arbetsi ntegrerade företag

Hälsovägledare

www.samverkanvg.se
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lnnehåll
Arbetsrehabteamet ÅKA

ASF, arbetsintegrerade sociala företag

Hälsostöd

2
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Arbetsrehabteamet Åfn
Bakgrund

Arbetsrehabteamet ÄKR ltortsattningsvis benämnt AXn; ar en arbetslivsinriktad rehabilitering
i samverkan mellan kommunerna Vänersborg och Mellerud, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ägare av insatsen är Vänersborgs
kommun, och verksamheten är förlagd i Arbetsmarknads-enhetens lokaler i Vänersborg.
Utifrån deltagare och behov finns även möjlighet att förlägga aktiviteter och möten i Mellerud.

Möjligheten att ansöka till AKA öppnades i oktober 2020. Sedan dess har utvecklingsarbetet
av själva insatsen skett parallellt med arbetet med de inskrivna deltagarna.

Under 2A21 har beslut tagits att Vänersborg och Mellerud inte kommer fortsätta i gemensamt
samordningsförbund, och senare även beslut att AKA inte kommer kvarstå efter årsskiftet
21122.

Målgrupp

lnsatsen riktar sig till personer i arbetsför ålder bosatt i Vänersborgs eller Melleruds kommun
som är i behov av stöd från fler än en av de samverkande parterna. Deltagarna ska ha behov
av rehabiliterande insatser där ordinarie verksamheter inte kan tillgodose behovet.

Upplägg och mål

Grunden i modellen är en sammanhållen rehabiliteringsprocess som stöttar deltagaren hela
vägen från behov av aktiv återhämtning, via klargörande av arbetsförmåga och till sist med
anpassning av arbete. Då det är en differentierad målgrupp är AKAs tvärprofessionella team
centralt för att kunna möta den enskilda deltagarens behov. Beslut om deltagarens föt-flyttning
mellan modulerna och avslut i ÄKA tas av teamet gemensamt. Vid avslut i varje modul
dokumenteras bedömning med slutsats och rekommendation.

I Aterhämta är syftet att rusta och stärka deltagaren i relation tillarbetslivets basala krav och i

sin aktivitetsförmåga upp till 25o/o. De deltagare som klarar av att uppfylla dessa krav kan gå
vidare lill Klargöra. Här är fokus på att klargöra, vägleda och utreda deltagarens arbetsförmåga
och eventuella behov av anpassningar i reell arbetsmiljö. Om man i Klargöra kan konstatera
att det finns en arbetsförmåga går deltagaren vidare till Anpassa där målet är att fastställa
maximalt arbetsutbud och eventuella anpassningar.
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Ä*onarnta Kgawöra Ampassa
Itdät iusb6rrttuppnl

rlttvttrtsffml|r odr mölr
rrörtslhn*sbsrh lmv

Mlt l{$rrd
eöcrfirnb otäbrhov
rrvrrhxlhxtlsnlqr

14-16 v€ckor
6 vskors utredande såmtal.
ackvirerlng och studiebesök
på arbetsprövningsplats

. I ve€kor årbstsprövnlng

. Möjllchet att delta i trislsård

M*ralndrlrlt
rtrtsrbqdodrJtf

{rhfintfifi

20 veclor
Fort5ätt äöetst.ånlng med
stöd utlfnån behov mot måtet
sjålvlörsörjnlng vlå årbetc
eller studler

1S16 veckor

. S limmar/vtrkå år
gruppaktlvlleter mcd fokus på
hålså, mötlvåtlon,
målbild!trånlnE, s,iålvkånslå,
arbetslivsorientering etc

2 tlrnmärlveka trishvård
med tyslek aktlvltet och
avslappnlng

I timma /vecka enskilt samt.l

Syftet med AKA är att främja och utreda deltagarens arbetsförmåga med målet att denne ska
nå självförsörjning via arbete eller studier. lnsatsen mäts utifrån följande indikatorer:

. Deltagaren skall känna att insatsen är organiserad efter sitt behov.

. Deltagaren skall uppleva att det är en samordnad rehabiliteringsprocess.

. Deltagaren skall uppleva en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

. Deltagaren skall veta att det finns en planering när insatsen upphör.

lnsatsen har målet att 30% av de deltagare som tagit sig till tredje och avslutande modulen
Anpassa ska gå till själWörsörjning via arbete eller studie (vilket mäts genom SUS),

Jämställdhet, jämlikhet och våld i nära relation

Medarbetare i Arbetsrehabteamet AXn utUitOas i Genuskompassen, då man aktivt arbetar för
att kvinnor och män ska närma sig arbete eller studier på lika villkor. I de strukturerade
utredningsverktygen som används ställs samma frågor till män och kvinnor. Frågor om våld i

nära relationer ställs (genom formuläret FOV - frågor om våld) till både kvinnor och män vid
uppstart, efter tre och sex månader. I samband med detta lämnas också information om vilken
hjälp som finns lokalt och via nationella stödlinjer. Personalen erbjuder vid behov stöd i att ta
lämpliga kontakter.

Prioriteringar i intaget görs för att män och kvinnor i samma utsträckning ska få möjlighet att
ta del av insatsen. Likaså prioriteras deltagare med hänsyn till kommuntillhörighet, ålder,
försörjning etc för en jämn spridning.

Resultat

Sedan starten har 36 personer deltagit i insatsen. Av de 17 personer som avslutats har 4
deltagare (snart en femte) avslutats till arbete. Övriga avslut har berott på att personerna
bedömts vara i behov av annan rehabilitering och/eller stöd innan en arbetslivsinriktad
rehabilitering åter kan bli aktuell. För ett flertal personer har det redan i samband med uppstart
i AKA framkommit att de behöver annan rehabilitering/stöd innan AKA kan vara aktuellt, varför
dessa aldrig skrivits in i insatsen.
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Samverkan mellan myndigheter

Det har under AXR ntivlt mycket tydligt att en nära samverkan mellan myndigheterna är helt
avgörande för den här målgruppens möjlighet att nå själWörsörjning. Detta gäller både dem
som kommer att nå sin självforsörjning genom arbete/studier, genom sjukersättning eller
genom en kombination av dessa.

Här är ÄXRs dokumentation tänkt att fungera som ett underlag för att ge samtliga
parter/myndigheter (som redan finns eller behöver finnas kring individen) en god grund for de
insatser, behandlingar eller beslut som behövs för att möjliggöra individens väg mot en
långsiktig självforsörj ning.

Utmaningar, utveckling och framtid

Utmaningar i arbetet med deltagarna har utöver den omfattande personalomsättningen iAKA,
varit den rådande pandemin. Äfn har detta till trots lyckats hålla igång alla delar av sin
verksamhet. Rådande restriktioner har dock inneburit ett minskat antal deltagare i

gruppverksamheterna, vilket gjort att flödet in och mellan modulerna begränsats. Pandemin
har också starkt begränsat tillgången på arbetsprövningsplatser, vilket gjort att rekvireringen
dragit ut på tiden.

Utmaningar på en mer övergripande nivå är just möjligheterna och svårigheterna isamverkan
mellan de olika myndigheterna och deras regelverk. En fungerande samverkan på både individ
och strukturnivå har i ÄKA visat på goda resultat både i form av att personer nått
själWörsörjning, men minst lika viktigt att det har defenierats om samordnats insatser som i ett
senare skede kan leda tillsjälWörsörjning. Att AKA på ollka sätt haft personal ifrån kommunen,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen knuten till sig har varit avgörande för de{ta
samarbete. I de perioder AXR inte haft tillgång till personal inom Arbetsförmedlingen har det
märkbart försvårat och fördrojt processen för den enskilde individen.

Utifrån de erfarenheter vi gjort i AKA bedöms det nödvändigt att utveckla nya och förbättrade
samverkansteamlvägar för vår målgrupp. Vi ser att även representation från vården i dessa
team är en viktig pusselbit. Ytterligare ser vi behov av insatser som möter upp de personer
som inte ännu är redo för arbetslivsinriktad rehabilitering, utan istället har behov av meningsfull
aktivitet som hjälper dem att bygga upp vardagsrutiner, motivation och främja hälsa med målet
att kunna delta i arbetslivsinriktad rehabilitering.

AfRs tanke (vilken inte genomförts pga den beslutade avslutet) har varit att samla in parternas
tankar kring nyttan av den utredningldokumentation som sammanställts i varje individärende
vid deltagares avslut. Hur ser parterna på nyttan av en sådan dokumentation, vad behöver
innehålla och fokusera på för att bäst fylla sitt syfte utifrån de olika myndigheternas perspektiv,
med utgångspunkten att skapa största nytta för individen? Vi ser att det fortfarande är aktuellt
att ställa frågan till parterna i samordningsförbundet - finns behovet av en dokumentation
liknande Afns och vem, var och hur görs i då fall den.

Vä n ersborg, 2422-01 -21

Chadotta Andersson
S a mord n a re, Arb etsre h abte am et Å KA
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ASF, arbetsi ntegrerade sociala företag
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har sedan 2012 stöttat ASF genom att
finansiera en samordnande funktion. En behovsanalys genomfördes 2020 och det framkom
att befintliga ASF och ASF Resurs är i fortsatt behov av stöd från samordnare. Enligt ett

styrelsebeslut från maj 2020 kommer SOF att finansiera en samordnare på deltid under hela
2A21.

För att tillgodose detta behov har en överenskommelse gjods med Coompanion Fyrbodal
och de ska tillhandahålla en samordnare på 40oÄ under 2021.

ASF Resurs är en upparbetad paraplyorganisation som utgörs av de edarenheter och
kunskaper som nuvarande ASF har samlat på sig. ASF Resurs stöttar nya och tidigare
etablerade företag. Genom medlemskap erbjuds medlemmarna ekonomistöd, handledning,
samordning och samverkan för erfarenhetsutbyte, personalfrågor och administration.

Samordnaren har ett nära samarbete med ansvarlg för ASF Resurs och de hjälps åt med
frågor som rör olika kontakter med myndigheter, frågor på kommunal nivå.

Tillsammans strävar de efter ett väl fungerande samarbete mellan viktiga aktörer som tex
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och ASF företagen.

Samordnaren skallaktivt bidra till att nya ASF företag kan starta och tillsammans med ASF

Resurs skall de sprida information kring foretagande. Och vi är mycket glada ett nytt ASF har
startat i Melleruds kommun. Y i Mellerud ek för, även kallat Yalla Mellerud.

Läget i augusti: Företaget startade under sen vår/ sommar 2021 och har anställt två kvinnor.
Ytterligare en kvinna har fått ett Nystartsjobb, 2 kvinnor praktiserar och 3 kvinnor
arbetstränar i företaget.

I december månad beslutades att ytterligare två kvinnor anställs på introduktionstjänster,
dock kom riksdagens "turbulens" och gjorde att tjänsterna stoppades, men i dagsläget (2201)
är kvinnornas anställning på gång.

Yalla och samordnaren har haft studiebesök av två kvinnor som har tankar på ett Yalla i

Vänersborgs kommun och detta hoppas vijobba vidare pä under 2022.

Utöver ett nystartat ASF finns det 4 ASF i Vänersborg.

Städföretaget Eko Clean, som har tagit emot tre personer for arbetsträning i år.

E.L.S.A. Hundcoop, hunddagis, har tagit emot 6 personer för arbetsträning, 2 personer har

lärlingsplats, 2 personer praktiserar och två personer har avslutat sina anställningar.

På Lilla Bageriet I Cafe SAJJT, bageri, Take Away och cafö, har man kunnat anställa sin
praktikant. En person har praktiserat i bageriet och kunnat gå vidare i annan anställning.
Caföverksamheten hos IFO har utökats med ytterligare tjänster som passar väl med de
tidigare.

ServiceKompaniet, yttre renhållning, har kunnat behålla sina sju anställda.

Samordnaren ansvarar för träffar mellan förbundet och dess medlemsparter kring
erfarenhetsutbyte och information. Fyra träffar har genomföfts och det diskuterades bla om

arbetsträningsplatser, Policyn för socialt foretagande, upphandlingar i kommunen,
kontaktpersoner inom AF och FSK. Gruppen har träffats hos ASF Resurs i Vänersborg, AME
i Trollhättan, Y i Mld ek för i Mellerud och även digitalt.
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Gruppen har träffats i olika konstellationer då det varit svårt att fä alla att träffas samtidigt och
samordnaren har pratat om vikten av att alla försöker medverka vid dessa fyra tillfällen under
året.

På vårt sista möte i december önskade vi Melleruds kommun lycka till, då de valt att gå
vidare i annat samordningsförbund.

ASF Resurs och samordnaren har varit på studlebesök hos befintliga ASF och med
erfarenheter från dessa har de sammanställts två olika informationsblad om ASF och deras
försäljning av tjänster och produkter. Även uppdaterade kontaktuppgifter finns i infobladet.

Pandemin har ställt till det kring informationsträffar för personer med intresse för att sta(a
eget, våra möten med politiker i kommunerna har varit få och det har varit svåd att prata om
att "öppna eget" i ett samhälle som varit delvis nedstängt.

Några av våra ASF har dock haft nytta av pandemin, främst de med olika städuppdrag, då
deras uppdrag har ökat till att utföras flera gånger om dagen istället för en.

Vänersborg, 2A22-01 -26

Äsa Sa/omonsson

Samordnare ASF

Hälsostöd
Bakgrund

Under ären 2019 till 2020 har Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud finansierat
insatserna Hälsostöd och Samverkanskoordinator i Mellerud. De båda insatserna har
omarbetats och istället genomförs under 2A21 Hälsostöd och Samverkanskoordinator som
en kombinerad insats. Melleruds kommun avser att under 2021 förslärka samverkansarbetet
kring kvinnor och män i behov av samverkan för att nå egen forsörjning samt for att kvinnor
och män ska uppnå högre upplevd livskvalitö. Uppdraget genomförs inom
Arbetsmarknadsenheten i Melleruds kommun med stöd av medelfrån
Samordningsförbundet. Hälsostödjaren kommer att upparbeta ett nära samarbete med
arbetsrehabteamet ÅXn i Vänersborg samt ska kunna vara behjälplig i konsultationsärenden
hos de samverkande organisationerna.

Målgrupp

lnsatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som är i behov av stöd av
samordnade insatser från fler än en av de samverkande rehabiliteringsaktörerna. Deltagarna
ska ha behov av rehabiliterande insatser där respektive parts ordinarie verksamhet inte
tillgodoses. Målgruppen är bosatt inom Samordningsförbundets Vänersborgs och Melleruds
upptagningsområde

Målsättning

Målsättningen är att insatsen skall leda till att kvinnor och män når egen forsörjning genom
arbete ochleller studier. Detta sker i samband med avslutad insats eller så har de fått en
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ökad förmåga så att de på sikt blir själWörsörjande. lnsatsen skall även leda till att deltagarna

upplever ökad livskvalitet samt att samarbetet mellan myndigheterna ska öka och förstärkas.

Förväntat mål på individnivå:

r Minskat behovet av offentlig försörjning
. Ökadanställningsbarhet
. Ökad upplevelsen av livskvalitdn
. Ökat fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt

motivation och delaktighet i rehabiliteringsprocessen.

Förväntat mål på strukturell nivå:

r Samverkan och samarbete ska utvecklas och förstärkas

Mätbara delmål är att:

. Minst 4 av 10 personer som avslutas ska öka sin förmåga tillförvärvsarbete

. Minst 4 av 1A personer som avslutas ska vid avslut vara egenförsörjande i form av

arbete eller studier.
. Minst 7 av 10 deltagare skall vid avslut uppge upplevd ökad livskvalitet

Antal Platser

Under 2A21 förväntas att Hälsostödet kan ge kontinuerlig plats åt minst 20 kvinnor och män

åt gången. För de som inte gör stegför{lyttning mot egenförsörjning ska insatsen avslutas

och istället planeras samverkan kring andra insatser som ett nästkommande steg.

Konsultationsärenden som genomförs redovisas separat.

Tidsplan

lnsatsen Hälsostöd pågår från den 1 januari 2A21 och pågår fram till och med den 31

december 2021

ResultaUbeskrivning av aktuella deltagare

Under 2O21har 29 deltagare varit inskrivna (15 kvinnor, 14 män). Aldervarierar'frän27 ärlill
61 år. Mellan 3044 år är det 11 deltagare och mellan 45-59 är det 14 deltagare. För de som

år yngre finns det bra uppbyggda funktioner i Mellerud där det finns bland annal en

handläggare på AME som arbetar aktivt med den yngre målgruppen. De yngre som Hälsostöd

har arbetet med har haft en mer omfattande ohälsa som påverkar förmågan till
arbete/eg e nförsörj n i ng.

Utbildningsnivå, saknarlokänd godkända betyg från svensk grundskola 14 (7 män,7 kvinnor),

grundskola 6 (1 kvinna, 5 män) gymnasium, 7 (5 kvinnor, 1 man), högskola/universitet mer än

3 år 1 (kvinna), annan eftergymnasial utbildningl(kvinna).

Den genomsnittliga tiden i insatsen är ca 12 månader. De två som varit längst har varit

deltagare sedan 2019 och båda har påbörjat praktik iolika omfattning. Båda två har stått utan

arbete i mer än 5 år.

7

71



Tid i offentlig försörjning är från 1 år till mer än 9 år. 6 personer har mer än I år med

försörjningsstöd, samtliga har omfattande sjukh istoria.

4 deltagare har varit inskrivna för att delta i kursen" Ett steg till"

Av de 29 personer som avslutats har 8 deltagare skrivits ut till arbete (3) och studier (3) och

övriga tillannat,4 på grund av sjukdom, 1 utan mätning, och 16 deltagare skrivs utförfortsatt
rehabilitering.

Av de 16 som skrivs ut för fortsatt rehabilitering har 4 deltagare praktik med fokus på att nå sin

arbetsförmåga. 1 väntar på samordnad rehabilitering där det är godkänt från FK. 4 har ansökt

om hel sjukersättning, 3 har fått avslag, 1 väntar på beslut. Samtliga som skrivs ut har en

nedsatt arbetsförmåga av olika karaktär och kommer att behöva stöd i någon form tills
egenförsörjning nås. .

Försörjningsstöd har minskat frän 20 personer till 16 personer under året.

Konsultationer

37 (17 kvinnor, 20 män) konsultationer har genomförts. Konsultationerna har ökat i omfattning
då insatsen planerades att avslutas. Många av konsultationerna har varit till de deltagare som
varit knutna tillAME.

U pplägget/processerna

Deltagaren tillsammans med remittent träffar Hälsostöd for kartläggning och tydliggöra målet

som deltagare och remittent har med insatsen, oftast handlar det om att få egenförsörjning
eller få klarhet i varför hälsan inte är optimal. Hälsostödet arbetar utifrån helhetssyn på

individen.

Därefter skapas en individuell planering och kontakter tas med olika myndigheter som bygger
på deltagarens individuella behov och må|.

Uppfoljning sker med deltagaren både iform av fysiska möten, telefonsamtal, sms och mejlför
att det ska vara en delaktighet och egenansvar i processen framåt. Uppföljning sker med

remitterande part med regelbundenhet under pågående insats och utifrån parts önskan av

uppföljning. Vid insatsens slut skrivs en slutdokumentation som remitterande myndighet
erhåller samt att deltagaren har tagit del av den. Tolk har i förekommande fall använts vid

kartläggning och vid uppföljning med rnyndighet. Hälsostödet har haft tillgång till arabiskt

talande språkstöd.

Kontakter med myndigheter tas utifrån det samtycke som deltagaren gett för att få en bild av

vad som behövs för att nå målet och vilka stegförflyttningar som behövs genomforas. Det är

ett värde av att skapa en helhetsbild av deltagaren och lyfta upp dennes resurser.

lndividuellt stöd

Genomgång av vårdjournal ihop med deltagare och undervisa pä 1177.se. Tydliggöra och

förklara vad som skrivs och vad som förväntas av hen att göra för att nå egenförsörjning.
Kontakter med olika myndigheter eller vara ett stöd i kontakten med myndighet utifrån

deltagarens kunskap och person.

Gruppverksamhet

Kursen "Ett steg till" som var en lågtröskelaktivitet genomfördes under hösten en dag i veckan

å 2,5 timmar/tillfälle. Extern föreläsare återfanns vid två tillfällen. Från starl var det 8 deltagare
(4 kvinnor, 4 män) åldern har varit mellan 29-60 år och varav en utrikesfödd. Det var 6
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deltagare som slutförde kursen (2 kvinnor, 4 män). Fokus har varit att på ett övergripande plan

förbereda deltagare inför arbete. Utvärdering genomfördes efter kursslut och deltagarna erhöll
diplom. Gruppens sammansättning har stämt väl med jämställdhet och integration.

Samverkan mellan myndi gheter, framgån gsfaktorer

Där deltagaren har en myndighetsperson som är ansvarig fungerar samverkan bra. Det finns
uppföljningsmöten och möjligheter till kontakt mellan Hälsostöd och myndighet. När SIP har
använts har det resulterat till snabbare stegförflyttningar för deltagaren.

Hälsostödet har haft ett bättre samarbete med Närhälsan i Mellerud under sista året och en

bra kontaktperson i många ärenden där vi fått en bra samverkan för deltagaren.

Det förväntade samarbetet med projektet Arbetsrehabteamet AKA har uteblivit.

SIP (samordnad individuell planering) är ett bra verktyg för att arbeta systematiskt framåt.
När det har använts har Hälsostöd varit sammankallande. Det hade kunnat användas i större
omfattning och systematiserats ytterligare.

Värdet av att arbeta med individuellt med deltagaren har inneburit att insatsen har blivit
utifrån individens fokus och hen har känt en delaktighet.

Jämställdhet

Projektets deltagare har haft en jämn könsfördelning. De som har avslutats med studier (3)

har enbart varit kvinnor. De har gått vidare till SFI då det funnits behov av att stärka språket.
Kursen "Ett steg till" har det varit en jämn könsfördelning.

Reflektionlsl utord projekt Hälsostöd

Totalt har det funnits 43 personer (22 kvinnor,2l män) inskrivna i projektet under de två år
som det har pågått. 23 personer har varit utrikes födda, 20 inrikes födda, 3 personer födda
mellan -94-90, 12 personer fodda mellan -89-80, 11 personer födda mellan-79-70, 17

personer födda mellan -69-60. De deltagare som har funnits i projektet har varit de som är
längst ifrån arbetsmarknaden och flera med behov av olika insatser från vården for att kunna
komma vidare med arbetslivsinriktadrehabilitering. Denna grupp är komplex och har svårt att
få göra sig hörd i samhället. Flera av deltagarna har haft odiagnostiserade sjukdomar eller
funktionsvariationer som medfört svårigheter att vara aktuella på arbetsmarknaden även om
det finns stöd och ersättningar att få.

Deltagare som har haft behov av förrehabiliteringsinsatser, då det har varit oklad om hens

arbetsförmåga om det varit till arbete, till sysselsättning eller till permanent sjukersättning helt
eller delvis saknas det platser för hen att få pröva sin arbetsförmåga. Många har haft
långvarigt försörjningsstöd och saknat sjukskrivningar. Det har varit och är fortfarande en
process att försöka att förklara varför en person som saknar arbete eller SGI
(sjukdomsgrundande inkomst) ska vara sjukskriven för att kunna få ta del av

välfärdssystemet genom rehabiliterande insatser. Att ha försörjningsstöd kan aldrig vara en
permanent åtgärd utan där behöver vi se att det är ett gemensamt ansvar att individen ska
ha egenförsörjning. Genom att vi inte synliggör denna grupp genom de faktiska redskap som
står oss till buds, finns de inte i statistiken och vi kan heller inte synliggöra det behov som
behövs för att de ska kunna komma till egenförsörjning.

De deltagare som står allra längst ifrån, får avslag från Försäkringskassan, där vården och

arbetsförmedlingen bedömer att hen saknar arbetsförmåga på den ordinarie
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arbetsmarknaden medför att försörjningsstöd blir en "lön" då kommunen blir den som är
ytterst ansvarig.

SIP är ett bra verktyg om vi använder det systematiskt och ser det som ett gemensamt

ansvar.

Under merparten av projektet har Covid-19 påverkat deltagarens möjligheter att få komma ut

på arbetsmarknaden. De har blivit lågprioriterade i dialogen med anskaffning av
praktikplatser eller andra insatser då andra som är närmare arbete har gått före. Det finns

deltagare som skulle behöva en sysselsättning/förrehabilitering innan hen kan vara aktuell på

den ordinarie arbetsmarknaden och Melleruds kommun behöver fundera på hur man ska

tillgodose det! För i nuläget är det kommunen som betalar försörjningsstöd och kan den

istället finansiera platser med fokus på sysselsättninglförrehabilitering medför det att

personer kan få finnas i sammanhang och få egenförsörjning.

Det finns fantastiska deltagare som har gjort stegförflyttningar och närmat sig

egenförsörjning genom att få ökad tilltro, ökad egenmakt, kunskap om sig själv som behöver

få ta "ett steg till".

För att citera deltagare om vad Hälsostöd varit i hans process för att nå egenförsörjning:

"Du är kärnan i äpplet", man 56 år

Mellerud, 20220113

Maianne Brindbergs, Hälsostöd
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ÄRgruoe e Dnr KS 20221194

UWärdering av intern kontroll lör 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört intern kontroll 2021 enligt
kom mu nf u ll mäktiges reg lemente för i ntern kontrol l.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll 511 ska styrelsen med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå
förbättringar i de fall det behövs utifrån nämndernas uppföljningsrapporter.

Nämndernas ansvar för uppföljning och kontroll framgår av 6 kap, 6 $ kommunallagen. Enligt
bestämmelsen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäKige har bestämt samt de föreskrifterna som
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Internkontrollarbete i Melleruds kommun styrs övergripande av det reglemente för interkontroll
som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt reglemente för intern kontroll $ 7 har varje nämnd
en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt
verksamhetsområde. Som grund för nämndernas styrning ska göras en riskbedömning, Utifrån
den ska nämnderna varje år anta en plan för intern kontroll. Enligt $ 10 i reglementet ska
nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till
nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Nämnderna har antagit internkontrollplaner för 2021. Två av nämndernas intern kontrollplaner
beslutades dock senare än angiven tid i reglementet. Kommunen har inte haft några
gemensamma kontroller eller åtgärder för 202I utan varje nämnd har antagit egna kontroller
utifrån riskbedömning. Samtliga nämndernas internkontrollplaner innehåller olika risker som till
exempel verksamhetsrisker, ekonomiska risker, IT-baserade risker, juridiska risker.

Nämnderna har återrapporterat internkontrollplanen i enlighet med reglementet. I nämndernas
uppföljningar kommenteras kontrollerna och åtgärderna. För kommunstyrelsen och
socialnämnden finns några kontroller och åtgärder som är pågående eller ej genomförda. Dessa

flyttas över till 2022 års internkontrollplan.

I samband med bokslutsdialogen redovisade nämndernas arbete med intern kontroll för 2021.
Till bokslutsdialogen var samtliga kommunstyrelsens ledamöter inbjudna att delta.

AB Melleruds Bostäder har under 202I gjort en riskanalys och internkontrollplan som följts upp
enligt plan på fem styrelsemöten. Internkontrollplanens kontroller och åtgärder innehåller olika
risker som verksamhetsrisker, ekonomiska risker, it-risker, juridiska risker. Samtliga kontroller
och åtgärder har genomförts eller pågående,

Nämnderna har för 2021 utfört internkontrollarbetet enligt det reglemente som
kommu nfullmäktige faststäl lt,
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-03-29, 5 40
e Byggnadsnämndens beslut 2022-0L-26, g L3
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-L6, g 26
e Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, S 49
. AB Melleruds bostäder beslut 2022-02-02, S 6o Nämndernas uppföljning intern kontroll 2021
o AB Melleruds uppföljning intern kontroll202L
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-t9, S L24.

BITAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
t2

n

g t24 Dnr KS 20221194

UWärdering av intern kontroll för 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört intern kontroll 2021 enligt
komm u nfu I lmäktiges reg lemente för intern kontroll,

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll $11 ska styrelsen med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrappofter uWärdera kommunens samlade system för intern kontroll och föreslå
förbättringar i de fall det behövs utifrån nämndernas uppföljningsrappofter,

Nämndernas ansvar för uppföljning och kontroll framgår av 6 kap. 6 $ kommunallagen, Enligt
bestämmelsen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifterna som
gäller för verksamheten, De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt,

Internkontrollarbete i Melleruds kommun styrs övergripande av det reglemente för interkontroll
som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt reglemente för intern kontroll $ 7 har varje nämnd
en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt
verksamhetsområde. Som grund för nämndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån
den ska nämnderna varje år anta en plan för intern kontroll. Enligt $ 10 i reglementet ska
nämnden senast i samband årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till
nämnden. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Nämnderna har antagit internkontrollplaner för 2021. Två av nämndernas intern kontrollplaner
beslutades dock senare än angiven tid i reglementet. Kommunen har inte haft några
gemensamma kontroller eller åtgärder för 202L utan varje nämnd har antagit egna kontroller
utifrån riskbedömning. Samtliga nämndernas internkontrollplaner innehåller olika risker som till
exempel verksamhetsrisker, ekonomiska risker, IT-baserade risker, juridiska risker.

Nämnderna har återrapporterat internkontrollplanen i enlighet med reglementet. I nämndernas
uppföljningar kommenteras kontrollerna och åtgärderna. För kommunstyrelsen och
socialnämnden finns några kontroller och åtgärder som är pågående eller ej genomförda. Dessa

flyttas över till 2022 trs internkontrollplan,

I samband med bokslutsdialogen redovisade nämndernas arbete med intern kontroll för 202L.
Till bokslutsdialogen var samtliga kommunstyrelsens ledamöter inbjudna att delta.

AB Melleruds Bostäder har under 2021gjort en riskanalys och internkontrollplan som följts upp
enligt plan på fem styrelsemöten. Internkontrollplanens kontroller och åtgärder innehåller olika
risker som verksamhetsrisker, ekonomiska risker, it-risker, juridiska risker. Samtliga kontroller
och åtgärder har genomförts eller pågående.

Nämnderna har för 2021 utfort internkontrollarbetet enligt det reglemente som
kommu nful lmäktige faststä I lt.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-L9

sida
13

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-03-29, 5 40

. Byggnadsnämndens beslut 2022-0L-26, 5 13

. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-16, g 26
o Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, S 49
o AB Melleruds bostäder beslut 2022-02-02, g 6
r Nämndernas uppföljning intern kontroll 2021
. AB Melleruds uppföljning intern kontroll202I
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört
intern kontroll202L enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-06 K520221t94

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

UWärdering av intern kontroll lör 2O2l

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna utfört intern kontroll 2021 enligt
komm u nfu I lmä ktiges reglemente för i ntern kontroll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll $11 ska styrelsen med utgångspunkt från
näm ndernas u ppfölj n i ngsra pporter utvä rdera komm u nens sam lade system för
intern kontroll och föreslå förbättringar i de fall det behövs utifrån nämndernas
u p pfölj n i n g sra ppofter.

Nämndernas ansvar för uppföljning och kontroll framgår av 6 kap, 6 $
kommunallagen, Enligt bestämmelsen ska nämnderna var och en inom sitt område
se till att verkamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifterna som gäller för verksamheten. De ska också se

till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i

övrigt tillfredsställande sätt.

Internkontrollarbete i Melleruds kommun styrs övergripande av det reglemente för
interkontroll som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt reglemente för intern
kontroll $ 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det
interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för nämndernas
styrning ska göras en riskbedömning, Utifrån den ska nämnderna varje år anta en
plan för intern kontroll. Enligt $ 10 i reglementet ska nämnden senast i samband
årsbokslut rapportera uppföljning av den interna kontrollen till nämnden.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Nämnderna har antagit internkontrollplaner för 202I. Två av nämndernas intern
kontrollplaner beslutades dock senare än angiven tid i reglementet. Kommunen har
inte haft några gemensamma kontroller eller åtgärder för 2021utan varje nämnd

har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. Samtliga nämndernas
internkontrollplaner innehåller olika risker som till exempel verkamhetsrisker,
ekonomiska risker, IT-baserade risker, juridiska risker,

Nämnderna har återrappofterat internkontrollplanen i enlighet med reglementet. I
nämndernas uppföljningar kommenteras kontrollerna och åtgärderna, För
kommunstyrelsen och socialnämnden finns några kontroller och åtgärder som är
pågående eller ej genomförda. Dessa flyttas över till 2022 ärs internkontrollplan,

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se79
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MELLERUDS
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Revisorerna

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-06 K520221t94

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud,se

Sida
2 (2)

I samband med bokslutsdialogen redovisade nämndernas arbete med intern
kontroll för 202L. Till bokslutsdialogen var samtliga kommunstyrelsens ledamöter
inbjudna att delta.

AB Melleruds Bostäder har under 2021gjort en riskanalys och internkontrollplan
som följts upp enligt plan på fem styrelsemöten. Internkontrollplanens kontroller
och åtgärder innehåller olika risker som verksamhetsrisker, ekonomiska risker, it-
risker, juridiska risker. Samtliga kontroller och åtgärder har genomförts eller
pågående,

Nämnderna har för 2021 utfört internkontrollarbetet enligt det reglemente som

kommunfullmäktige fastställt.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2022-03-29, 5 40
Byggnadsnämndens beslut 2022-0L-26, g L3

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-02-L6, S 26

Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, 9 49
AB Melleruds bostäder beslut 2022-02-02, g 6

Nämndernas uppföljning intern kontroll 202L
AB Melleruds uppföljning intern kontroll 2021
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL
5ammantrådesdatum
2022-03-29

sida

8

540 Dnr SN 202U46

Redovisning internkontrollpla n 2AZl
Beslut

Socialnämnden godkånner redovisningen av arbetet enligt internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärende

Enligt Melleruds Kommuns reglemente för intern kontroll $ 7 har varje nämnd en skyldighet att
styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som
grund för nåmndernas styrning ska göras en riskbedömning. Utifrån den ska nämnderna varje
år anta en plan for intern kontroll. Enligt ! 10 i reglementei ska nåmnden senast i samband
årsbokslut rappodera uppföljning av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Rapportering
ska samtidigt ske till kommunens revisorer,

I Socialnämndens internkontrollplan för 2A27 fanns 6 åtgärder och 3 kontroller. Av dessa
åtgärder har 6 genomiöfts, varav 4 är fortsatt pågående. 2 av 3 kontroller år genomförda enligt
plan. De pågående åtgärderna som flyttas över till 2022 ärs internkontrollplanlr;
kom petensförsörjn i n gspla n och ruti ner för re kryteri n g/m a rknadsföring.

Beslutsunderlag

r Bilaga 3 Interkontrollplan 2021
. Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammantrådet

Ordföranden Daniel Jensen {KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av arbetet enligt
internkontrollplan för 2021.

Beslutsgång

ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Socialchef

Justerandes sign

,*,, /',*\,'.;

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
2022-0r-26

sida
27

s13
Dnr 2021.60,007

Intern kontroll 2O2L

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkånner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
En intern kontroll ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
. Tillförlitlig finansiell rappoftering och information om verksamheten
r Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, reglementen, policys m.m

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

nndes Utd ragsbestyrkande

82



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-02-t6

sida
B

S 26 Dnr KUN 2A2Un

Intern kontroll 2O2L

Kultur- och utbildningsförvaltningens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande må1, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet
förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vid Kultur och utbildningsnämndens möte den 26 januari 2022, g 3, beslutade nämnden att
hånskjuta till nämndens presidium att återkomma med intern kontrollens utfall.

Kom m u nens skolsa mordnare redogör frir ärendet.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse I ntern kontro I I 202I, 2022-A2-08
Redovisning utfall intern kontroll

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Diariet

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-49

sida
B

s49 Dnr KS 2022197

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet
2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkånna uppföljningen av arbetet enligt intern kontrollplan för
kommunstyrelsens verksamhet 2021,

Sammanfattnlng av ärendet

Enligt reglemente för intern kontroll 5 7 har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande
följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Som grund för
nämndernas styrning ska göras en riskbedömning, Utifrån den ska nåmnderna varje år anta en
plan för intern kontroll.

Enligt g 10 i reglementet ska nämnden senast i samband årsbokslut rappodera uppföljning av
den interna kontrollen till nämnden. Rappoftering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Kommunen har inte haft några gemensamma kontrollområden för 2021 utan varje nämnd har
a ntagit egna kontrol ler utifrån riskbedömn ing.

I kommunstyrelsens intern kontrollplan fanns 12 åtgärder och 17 kontroller. Av dessa har 22
genomföfts, 2 genomförts med awikelse, 4 är pågående och 1 är inte genomförd. I bilaga
framgår kommunstyrelseförvaltningens och samhällsbyggnadsförualtningens resultat av
genomförda kontroller, awikelser och åtgärder mot bakgrund av konstaterade awikelser,

De pågående och inte genomförda kontrollerna och åtgärderna som flyttas över till 2022 års
intern kontrollplan ån styrdokument för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskiner (SBF), förslag till awikelse och incidentrapportering, organisation för awikelse och
incidentrapportering (KSF) och kadläggning och hantering av avtal (KSF),

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
r Samhållsbyggnadsföwaltningens uppföljning av intern kontroll 2021
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 5 59.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföfningen av arbetet enligt intern kontrollplan för
kommunstyrelsens verksamhet 2021,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet sklckas tlll
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Justera ndes Utdragsbestyrkande
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AB MELLERUDS BOSTADER SAMMANTRADESPROTOKOLL NT O 1
Sammanträdesdatum sida

2A22-02-02 B

56

fnternkontrollplan 202 1

AB Melleruds Bostäders beslut

Styrelsen beslutar godkänna redovisningen av internkontrol 2A27 för AB
Melleruds Boståder samt att arbetssättet fungerar bra och att man
fortsätter enligt detta sått att arbeta.

Sammanfattning

Kontroller och åtgårder har följt den beslutade IK planen, inga avvikelser
har hanterats. Uppföljning har skett löpande under året. Arbetssättet
fungerar tillfredställande och kommer fortsätta på samma sätt 2022.

Kommunen har reviderat sin interna kontroll, vilket inte påverkar Melleruds
Bostäders arbetssätt med intern kontroll. Då arbetet fungerar bra kommer
Melleruds Bostäder att fortsätta med arbetssåttet.

Skickas till:

Kommunstyrelsen för kånnedom

y>t 1,f
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-04-27

ARENDE 7 Dnr KS 20211666

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor
för 2022.

2. 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 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 delav föreningarnas
kostnader för lokaler och verksamhet.

Kommunstyrelsen (KS) bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på
motsvarande 50 000 kronor enbart för verksamhetsår 2022, eftersom regler för föreningsstöd
inom KS område håller på att revideras under innevarande år. Summan motsvarar bidraget som
föreningen fick under 2020 respeKive 202L. Bidraget finansieras genom anslaget stöd till
föreninglokaler,

Beslutsunderlag

o Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion.
. Verksamhetsberättelse 2021.
. Ärsmötesprotokoll,
. Balans och resultaträkning,
. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014
. Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-19, g 126.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO ESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
15

5 126 Dnr KS 202L1666

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judoseKion, motsvarande 50 000 kronor
för 2022.

2. 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 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 (KS) bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på

motsvarande 50 000 kronor enbart för verksamhetsår 2022, eftersom regler för föreningsstöd
inom KS område håller på att revideras under innevarande år. Summan motsvarar bidraget som
föreningen fick under 2020 respektive 2021. Bidraget finansieras genom anslaget stöd till
föreninglokaler.

Beslutsunderlag

. Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion.

. Verksamhetsberättelse 2021.

. Ärsmötesprotokoll.

. Balans och resultaträkning.

. Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014
o Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse

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 2022.

2. finansiering sker inom anslaget Sttid tillföreningslokaler.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes sign Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion
2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bifaller ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion,

motsvarande 50 000 kronor för 2022. Finansiering sker inom anslaget 9töd 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 (KS) bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s
judosektion på motsvarande 50 000 kronor enbart för verksamhetsår 2022,
eftersom regler för föreningsstöd inom KS område håller på att revideras under
innevarande år. Summan motsvarar bidraget som föreningen fick under 2020
respektive 202I. Bidraget finansieras genom anslaget stöd till föreninglokaler.

Beslutsunderlag
o Ansökan om driftbidrag till Kroppetjälls IF:s judosektion.
. Verksamhetsberättelse 2021.
. Ärsmötesprotokoll.
. Balans och resultaträkning.
. 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.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-07 K520211666

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se88
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-07 KS 20211666

Under 2019 beviljades föreningen ett hyresbidrag på 45 000 kr. Då uppgick hyran
till 3 500 kr per månad exklusive el. Från 2020 ingår även el och värme i hyran. Är
2020 och 2021 beviljades föreningen ett hyresbidrag på 50 000 kr per år.

Analys

Under 2021har föreningen haft 37 bidragsberättigade barn och ungdomar i

träning, fördelat på ZS killar och 12 tjejer. I jämförelse med 2020 minskade
föreningen med 6 medlemmar under 2021.

Under 202Ihar föreningen haft 109 träningstillfällen och har deltagit på 12

tävlingar. Under sommar och höstlovet hade föreningen prova på-träning, vilket
gav ett antal nya barn som fortsatt att träna.

Föreningen tar ut en medlemsavgift på 250 kr för ungdomar upp till 16 år.
Kroppefjälls IF:s judosektion har en stabil ekonomi och 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 enbart beviljas för verksamhetsår 2022, eftersom regler för
föreningsstöd inom KS område håller på att revideras under innevarande år, samt
anger föreningen i sin årsrapport, att de behöver ha en större lokal och mer
judomatta, att de ska kunna växa mer. Vilket innebär att om föreningen växer, så

behöver de även ha möjlighet till dusch i lokalen. Mot den bakgrunden inser
förvaltningen att nuvarande förenings lokal kan bytas mot en annan.

Ekonomiska konsekvenser

Bidraget ryms inom befintlig budget för driftbidrag inom KS.

Slutsatser

Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s
judosektion på 50 000 kronor för verksamhetsår 2022.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Baftuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Baft useviciute@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kroppefjälls IF: s j udosektion
Ekonom kommunstyrelseförva ltningen

Sida

2 (2)
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DRIFT. OCH HYRESBIDRAG

Drlft- och hyresbidrag ävser att stödja förening som förvaltar frltldsanläggning vllken regelbundet utnyttJas för barn och
ungdomsverksamhet, För att driftbidrag skall utgå kr'ävs att föreningen helt svarar lör anläggningens drift och
tu n derh ål l skos tn a d e r.

Ansökan ska lnnehålla föreningsuppglfter, verksamhetsplan och konrpletteras med verksamhetsberåttelse samt ekonomisk
rapport, lnkluslve revlslon.sberåttelse, från det senaste verksamhetsåret.

Ansökan om drlft- och hyresbidrag som avser nästkomnrande års verksamhet skall vara Medborgarkontoret tillhanda
senast den 30 aprll,
Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen anvisas [ör åndamålet och beslutas av Kommunstyrelsen.

Ovanstående uppgifter år tiktiga intygas

i [U,l t,r,l-qri . Jfi,tt :;,c1* i, [ ].*'-
N;/,.;i;ilö öä:

I |,tr
Förenlng

i"l(.'f(,-r, - t.t( 3 L/
nr

i:
.-) LIrV'-"

Telefon:
(c r(lh

Ansökan avser redovlsnlng av lörenlng med avtah DAnsökan gäller ny förenlng: n
ö

Speclflkatlon av kostnader för lokal/anläggnlng: Summai Kommunstyrelsens antecknlngar:
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kostnader:

Ordförande:

1-'r.,)1r., utr,rtrrc " 
(7,,,, L{

Telefonr

L:) t:i:t'lv lbf
Fmail:

C,lArt, s,\ ' lc*,'1e tLtc, u' rt k(t,t
S"tieielare:

nureii:

Telefont

Emall:

Ordförandel

Adressl-

Telefon:

Adress:

ort o€h datum / Sekr, / kassör
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Kroppefj ä lls lF
Konstituerande styrelsemöte för Kroppefjälls lF. organisaiionsnummer:862500-4851

Plats: Brunnsvallen, Dals Rostock ' Datum: 10 mars 2022. Tid: t9:OO

Närvaro: Daniel Lans, Maria Pettersson Lans, Micael Larsson, Glenn Nordling, Ulrika Mellander, Cina Walterlin
och Mikael Andersson.

1 Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

2 Val av protokolljusterare
- Ulrika Mellander

3 Konstituering av styrelse
- Glenn Nordling väljs till vice ordförande.
- Mikael Andersson väljs till adjungerad sekreterare.
- Ulrika Mellander väljs till kassör.

4 Val av firmatecknare
- Daniel Lans 'och Mikael Andersson väljs till firmatecknare, var för sig.

5 Övriga frågor
- Styrelsen beslutar attjudon får köpa in en våg för ca 1 000 kr

5 Nästa möte

Styrelsens medlemmar 2022

Ordförande Daniel Lans

Ledamot Maria Pettersson Lans

Ledamot Glenn Nordling
Ledamot Micael Larsson

Ledamot Ulrika Mellander
Ledamot Jennifer Jonsson

Ledamot Cina Walterlin
Suppleant Bente Larsson

Adj.sekr Mikael Andersson

Mikael Andersson
Adj.sekretera re

Daniel Lans
Ordförande

073-802 4t 65

073-38471 08

070-580 88 62
073-595 93 31
073-040 30 4L

070-855 21 88
076-169 15 30
076-209 65 42

070-444 61 66

Ulrika Mellander
Av mötet vald justerare
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Knoppefjälls lF Organisationsn ummer: 862500-4851

ÅnsvöTESHAN DLTNGAR

Torsdag 1-0 mars 18:00

Brunnsvallen, Däls Rostock

rrururuÅrr si da

.....1.-21,

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Årsmötesprotokoll .............

Revisionsberättelse............

Balansräkning ..,.................

Resultaträknin9.....,.........,..

Årsberättelse från styre1sen ..................

Årsberättelse från Fotboll - Herrar.......

Årsberättelse från Fotboll - Damer

Ärsberättelse från Fotbol I - Flickor 14.................

Årsberättelse från Fotbol I - Pojkar 13 ................

Årsberättelse från Fotbol I - Pojkar 11 ................

Årsberättelse från Fotbol I - Flickor 10.................

Årsberättelse från Fotbol I - Pojkar 10 ................

Ärsberättelse från Fotbol l - Pojkar/Flickor 9 ............

Ärsberättelse från Fotboll - Pojkar/Flickor 8............................:

Årsberättelse från Fotboll - Pojkar/Flickor 6-7 / Skoj med boll

Ärsberättelse från Judo

Verksamhets plan 2O22....

,3

,4

,5

.6

,7

.8

o

10

1.1.

12

13

1.4

15

1.6

11

18

o
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Kroppefjälls lF Organ isationsnu mmer; 862500-4851

Årsmötesprotokoll

Närvarande: Daniel Lans, Glenn Nordling, Maria Pettersson-Lans, Micael Larsson, UIrika Mellander, Mikael

Andersson, Martin Eriksson, Cina Walierlin och Fredrik Dahl.

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

2. Fastställande av röstlängd.

Antalet röstberättigade medlemmar uppgår till två (2). Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden.

3. Val av mötesordförande.
Årsmötet beslutar att välja 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 rösträknare.
Årsmötet beslutar att välja Cina Walterlin och Fredrik Dahl att justera protokollet samt att agera

rösträkna re.

5. Godkännande av dagordningen.

Årsmötet beslutar att godkänna dagordningen

7. Årsmötets behöriga utlysande.

3l januari vid Byxfickans Livs, hemsida, Facebook, lnstagram och mejl till alla medlemmar. Ärsmötet
beslutar att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till
handlingarna.

9. Revisionsberättelse.
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen

10. Frågan om ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

11. Fastställande av medlemsavgift för 2022.

Familj höjs till 600 kr, Senior höjs till 400 kr, Ungdom upp till 16 år hojs till 250 kr, SupporterPlus 299

kr/499kr Stödmedlem 100 kr oförändrat. Årsmötet beslutar att godkänna höjningen av

medlemsavgifter till 2023.

Cina Walterlin
Protokolljusterare

Fredrik Dahl

Protokolljusterare

1
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Knoppefjälls lF Organ isationsnu m mer: 862500-4851

Årsmötesprotokoll

12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

lnga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.

13. Val av ordförande för 2022.
Ärsmötet beslutar att välja Daniel Lans till ordförande

14. Val av tre ledamöter för 2022-2O23.

Årsmötet beslutar; omval på GIenn Nordling och Ulrika Mellander. Nyval på Jennifer.Jonsson och Cina

Walterlin.

15. Val av suppleant/er för 2022.

Årsmötet beslutar omval på Bente Larsson, samt att styrelsen får i uppdrag att tillsätta den vakanta

platsen.

16. Val av revisor för 2O22.

Årsmötet beslutar att välja Bo Törnros till revisor

17. Val av valberedning för en tid av ett år.

Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att utse valberedning.

18. Fastställande av verksamhetsplan för 2O22.

Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2022.

19. Val av representanter till förbunds- och övriga möten.
Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att ta fram representanter till förbunds- och övriga möten

20. Mötets avslutande.

Mötesordförande tackar alla närvarande och förklarar årsmötet avslutat.

Styrelsens medlemmar
Ordförande Daniel Lans

Ledamot Maria Pettersson Lans

Ledamot Glenn Nordling
Ledamot Micael Larsson

Ledamot Ulrika Mellander
Ledamot Jennifer Jonsson

Ledamot Cina Walterlin
Suppleant Bente Larsson

Cina Walterlin
Protokolljustera re

073-802 4t 65

073-3847108
070-580 88 62

073-595 93 31

073-040 30 4L

070-855 21 88
076-169 15 30

876-209 65 42

Fredrik Dahl

Protokolljuste ra re

2
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Revisionsbe rätte lse för verksa m hetså ret 202 1

Kroppefjälls IF, 862500-485L

Undertecknad utsedd att siffergranska Kroppefjälls lF verksamhetsåret 2021 lämnar härmed

följande berättelse.

Föreningens bokföring och ekonomi har granskats, kontrollerats och funnits noggrant skött
under året.

Bankkonton och kassa har avstämts och funnits utan anmärkning.

Utifrån ovanstående foreslås att föreningens ekonomiskt ansvariga beviljas ansvarsfrihet för
är 2021.

Da ls Rostock, 2022-03-A7

Kno ppefj ä I ls I F organisarionsnummer:862s00-48s1

!/,
-f /'. .f I

r'il I, J i.-

Bo Törnros

3
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Kr-oppefjälls lF
Balansräkning 2A21

Organisationsnummer: 862500-4851

Preliminär ba lansräkning
Kroppefjälls IF
s62500-4851

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2O21-L2-31

Avser perloden: 2021-01-01 - 2027-L2-37

TILLGÄTGAR

omsättningstillgån gar
Xortfristigä fordrlngar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåkter
summa kortfristigå fordringår

övriga omsåft nlngstlllgångar
Kassa och bank
SuDma övrigå omsåttningstillgångar

summa omsättningstillgångär

sUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SI(ULDER

Eget kapital
Eundet eg€t kåpit.i
Eget kapltal i ldeella förerlngar och stiftelser
summå bundet eget kapital

Frltt eg€t kapltäl
Balanserad vlnst eller förlust
Sumna tritt €get kapltrl

summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantöreskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0,00
8 982,00

65 921,00

4 201,00
19 802,00

-58 821,00

4 201.00
2A 7a4,O0

7 100,00

vtd
periodens

början Förändring

vid
periodens

slut

74.903.00

r33 441,42

-34,818.00

117 014,51

40,085.00

250 855,93
133,84t.42 117,014.51 250,855.93

2O8 744,42 82 195,51 290 940,93

2OA 744Å2 a2 196,51

108 265,96 108 265,96

290 940,93

0,00
108,265.96 -108,265.96

-156 460,98 108 265,96

0,00

-48 195,02
-156,460.98 108,265.96 -4a,195.O2

-48 195,02 0,00 -48 L95,O2

0,00
-81 450,00
-27 682,50

-11 966,00
56 356,00

-34 552,50

-11 966,00
-25 O94,OO

-62 235,00
-109 132,50 I 837,50 -99 295,00

-t37 327,52 I 437,50 -147 49O,O2

BERAKNAT RESULTAT 51 416,90 92 O34,O1 143 450,91

4
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Kr.oppefjälls lF
Resultaträkning 2A21

Orga nisationsnummer: 862500-4851

Preliminär resultaträkning
Kroppefiälls lF
862500-4851

Räkenskapsår: 2}zf-ol-oI - 202f"12-3L

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-t2'3L

Rörel6ens lntåkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter
Handelsvåror

övriga externa kostnader
PeGonalkostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Flnansiell. postcl
Råntekosthåder och liknande resultätposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skätt

BERÄKilAT RESULTAT

701 147,25

1 077 289t29
200,o0

701 L47,25

I 077 2a9,29
200,00

Perioden Ackumulerat

r 774 630,54 7 774 630,54

-671 997,93 -671991,93

-81 542,09 -81 542,09

-139 874,13 -139 874,13

-790 574,38 -790 574,38

-1 683 988,53 1 683 988,s3

94 642,Ot 94 642,01

-2 608,00-2 608,O0

92 O34,O1 92 O34,O1

92 O34.O1 92 O34,O1

92 O34,OL 92 034.01

5
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Kroppefjälls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelse 2O2t

Styrelsen

Året 2021 lockade ca 400 medlemmar till föreningen, vilket är en ökning f rän 2020, allt från ungdoms-

till supportermedlemmar. Under säsongen har två seniorlag och åtta ungdomslag varit i seriespel

samt Skoj med boll för 3-5-åringar.

Seriespelet blev även under detta år begränsat för våra lag, men de flesia kämpade på och tränade

Styrelsen har under året startat arbetet med Diplomerad förening. Utifrån processarbetet så

kommer ett årshjuloch spelarutbildningsplan arbetas fram. Vi även under 2O2Lhaltvår egen

fotbollsutvecklare iförening, Calle Andersson. Han har arbetat med att utveckla våra ledare och

spelare.

Vi har under året fortsatt satsningen på judoverksamheten där blev det också begränsat med att
vara ute och representerat Kroppefjälls lF.

Kroppefjälls lF har varit aktiva inom flera områden under året som gått.
- Arrangerat dans på Kåken för Donnez då övriga danser blev inställda
- Genomförde fotbollsskolan under två dagar i delade coronaanpassade grupper
- Torsdagsfikat har startat upp igen.

- Styrelsen har haft regelbundna styrelsemöten
- Ungdomsledarna har kallats till regelbundna möten av sammankallande Maria Pettersson

Lansoch kanslisten Mikael Andersson

Styrelsens sammansättning 2021
Ordförande Daniel Lans

Ledamöter Glenn Nordling, Maria Pettersson Lans, Mathias Skoogh, Micael Larsson och Ulrika

Mellander. Suppleant Bente Larsson.

Våra ledare 2021

Judo

Alla grupper: Glenn Nordling och Lars Johansson

Fotboll
Senior Herr
Senior Dam

Flickor L4

Pojkar 13

Pojkar 11

Flickor 10

Pojkar 10

Flickor/Pojkar 9

Flickor/Pojkar 8

PF 6-7 lSkoj med Boll

Jukka Hedemäki och Mathias Skoogh

Nathalie Pettersson och Jennifer Jonsson

Håkan Andersson och Magnus Sundholm
Moin Elani, Pernilla Karlsson, Dennis Karlsson och Fredrik Dahl

Javier Camacho och Christian Karlsson

Tindra Grimstad och Emma Karlsson

Marcus Andersson och Camilla Andersson
Mattias Axelsson, Rickard Karlsson och Albert Veseli

Helena Janveden och Patric Pettersson
Jonatan Larsson och Mathias Skoogh

6

Maria Pettersson
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Knoppefjälls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelser 2A21

Fotboll * Senior Herr

Ledare: Jukka Hedemäki och Mathias Skoogh

Vi började träna 8 januari med bra närvaro och gott tugg. Jag och Mathias hade haft en hel del möten

inför året. lfebruarifortsatte vi med bra närvaro och tuffa pass. Vi införde lördagar med löpnlng. Fan,

det kändes skitbra. Lördagarna var ingen succ6, då tyvärr bara de mest seriösa kom,

I mars kändes killarna slitna. Vihyrde padelhallen och detvar mycket lyckat och jättetrevligt. Det börjar
närma sig seriespel och tråningsmatcher. Härligtl

Pandemin kom. Allt raserades på ett par dagar. Vi kunde inte spela ihop, inga övningar ihop, inga

kafferep. lnget socialt överhuvudtaget. Max åtta spelare i varje grupp. Det är fan inte santl Alla riktlinjer,
struktur och träningar försvann. Hur gör vi nu då? Möte, jag och Mathias grubblade. Hjälptränare

behövs. Dan Berg kom in i bilden.

Grästräning på Kroppefjäll i maj. Gubbarna börjar tappa motivationen och det börjar gnällas mycket.

Fokus på fel grejer. Många frågor från gubbarna. Nej, det här med kollektivet, där alla går år samma håll

börjar sakta men säkert att splittras. Fan också, gubbarna ska ju inte ha eget tänk när vi tränar. Gärna

respekt och tunnelseende, men nu börjar vissa att knorra. Vi hade en träning ihop med damlaget och
jag blev imponerad av tjejerna.

ljuni hade vi en grillkväll. Vi hade trevligt, bastade, grillade och tjatade och vi löste en massa världsliga

bekymmer och det kändes gott. lntern träningsmatch mot damlaget planerades också och allt eftersom

tiden gick, kom skador på spelare som hade hög närvaro och som hade en viktig roll itruppen. Albert,

Mossberg och Richard. Sedan kom sommaruppehållet på två veckor. Känner att både jag och gubbarna

behövde lite ledigt. När jag kommertillbaka efter uppehållet har gubbarna kört några lattjopass.

Träningsmatch mot damlaget, vi gör 1-0,2-0, men vad händer sedan. Linus får gult kort, han kör
piruetten på mittplan. 5-4 blev slutresultatet. Skönt att killarna vann, stenhård kamp. Men men, synd

att damerna inte vann. En får aldrig ha sköjl

laugusti är det dålig närvaro och dålig attityd. lngen glöd. Mathias skadad på sista träningsmatchen

innan seriestart. Jag har aldrig sett pojken iså bra form. Där och då gick luften ur både mig och andra.

Från ett lag med fantastiska förutsättningar, så blev det bara kaos. Coronan förstörde enormt mycket

för både mig och killarna. Annars ett mycket trevligt år och en fantastisk klubb. Nu tar vi oss samman

och längtar till våren, så vi får se trevlig fotboll igen.

Jukka Hedemöki

7
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Kr-oppefjälls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelser 2021

Fotboll - Senior Dam

Ledare: Nathalie Pettersson och Jennifer Jonsson

21" mars startade vi upp damlaget med ett möte, där 2a-25 nyfikna spelare kom. Det var många som var
spända på att börja spela fotboll igen efterx antalårs uppehåll. Efter mycket sökande efter en tränare
så ställde två damer upp och blev spelande tränare. Nathalie Pettersson och Jennifer Jonsson tog sig an

damlaget och gjorde mycket bra ifrån sig.

Sammanlagt blev det 39st träningar. Träningarna bestod av:

Löpning vid OK-stugan, träning vid Brunnsvallen som bestod av knäkontroll, styrketräning, teknik och

övningar med fotboll. lnomhusträning bestod av fys och spel. Vi testade även på cardiodrumming.
Träning på konstgräset som bestod av knäkontroll, styrketräning, teknik och övningar med fotboll. Vi

hann även med en träningsmatch mot B-laget i Kroppefjäll och en trivselkväll med brännboll och grillat
i klubbstugan.

Vi hade en hyfsad uppslutning på träningar med ca 8-15 st damspelare och sen deltog även flicklagets

spelare. Vi fick många bra träningar tillsammans och mycket bra utveckling. Trots Covid-19 i världen så

löste viträningarna på bra sätt. Via löpning och vitestade även att köra styrketräning via TEAMS, men

vi var inte så kunniga, så den id6n gav vi upp.

I e nnifer J onsson, trdno re

I
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Årsberättelser 2AZA

Fotboll- Flickor 1,4

Ledare: Håkan Andersson och Magnus Sundholm

Under året har vi erbjudit tjejerna 3 träningar/vecka under vinter och höst. Lördagar inomhus med

inriktning på fysträning I

Vår och sommar har vi kört 2lräningar/vecka. God närvaro

Uppehåll under 1 månad pga Covid-restriktioner.
Spelade 1träningsmatch borta mot Viken, som vi vann med 4-0. Detta Viken som senare blev

seriesegrare i vår seriel
lnledde seriespelet i Maj, där vi till slut landade på en 3:plats.

Under året har vi, som vanligt, haft olika samlingar utanför fotbollen.
Teambuilding vid Magnus sommarstuga med vollyboll, korvgrillning samt avslutande bad.

En mycket uppskattad resa till Bodaborg.

En avslutande samling i December där vi bakade pepparkakor, samt avtackade Magnus för hans

mångåriga insats med laget.
Var på Färgelanda Cup, där vi, efter otroligt bra spel, åkte hem med en 3:e pris pokall

Sammanfattningsvis en härlig säsong, trots Covidpåverkan I

H åko n Ande rsson, tröna re

I

101



Knoppefjalls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelser 2A21

Fotboll- Pojkar 1-3

Ledare; Moin Elani, Pernilla Karlsson, Dennis Karlsson och Fredrik Dahl

Kroppefjälls P13 lag spelade seriespel, division 4 pojkar Dalsland 13-L4 år, under året. I serien ingick

det många lag och flera av dem hade vi inte spelat mot tidigare. Detta tillsammans med att vi gick från
7-manna till 9-manna var utmanade, utvecklande och gav oss lag mycket erfarenheter och lärdomar.
Det var en annorlunda säsong på grund av Covid-L9. lnomhussäsongen och försäsongen kom av sig

och vi kunde inte spela några träningsmatcher. lnledningen så blevseriespelettufft och tungt då vi

mötte lag som redan spelat 9-manna ett år innan oss och som hade spelare som var 2-3 år äldre, än

våra killar, och var både längre och tyngre.

Men vi vände det tuffa och tunga till det positiva och växte i stället med uppgiften. Totalt spelade vi 13

matcher i grundomgången och killarna i laget spelade riktigt bra fotboll. Efter grundomgången gick vi

till b-slutspel i vilket vi vann samtliga matcher. Vi hade en sommaravslutning på Brunnsvallen,
tillsammans med tjejerna i F1"5, och grillade hamburgare. När det var säsongsavslutning åkte vi till
Göteborg och tittade på allsvensk fotboll och såg Halmstad * Häcken. Under året har laget för
föreningen sålt Kakor, New Body och Bingolotter (inför uppesittarkvällen).

lnför säsonge n 2O22 blir vi P14 och fortsätter spela 9-manna ett år till. Truppen består av 14 killar och

vi kommer träna två gånger i veckan och därtill en match i veckan när serien börjar. Moin, Pernilla och

Dennis valde att sluta som tränare efter årets säsong och därför vill spelare och ledare riktiga ett stort
tack till dem för vad de har gjort för laget. Tränare och ledare inför kommande säsong är Mikael
Andersson, Marcus Sundelius, Christopher Törnros, Tomas Ottosson och Fredrik Dahl.

Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till Kroppefjäll och till P11- och F14, dä de båda lagen bidrog med

spelare när vi behövde hjälp. Sist men inte minst tackar vi Orvar och Ann-Charlott för hjälpen i kiosken
på hemmamatcherna.

Fredrik Dahl, trönare
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Kroppefjälls lF Organisationsn u m mer: 862500-485 1

Årsberättelser 2021

Fotboll - Pojkar 11

Ledare: Javier Camacho och Christian Karlsson

11
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Kroppefjälls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelser 2A21

Fotboll- Flicl<or 10

Ledare: Tindra Grimstad och Emma Karlsson

Året startade med en timmes inomhusträning i Rådahallen som i mars följdes av utomhusträning på

konstgräset i Mellerud. Närvaron var hyfsat bra och vitränade på inför kommande säsong. När vi senare

började träna på gräs i Rostock tappade vi någon spelare och blev färre på träningarna. Det ledde till att
vi spelade 5-mannaserie med vinster och förluster ganska jämnt fördelade.

Vitränade på under hösten, några tjejertillkom- någon slutade. Efter avslutningsfest i klubbstugan och

höstlov återgick vi till inomhusträning,vi har varit lite påverkade av pandemin med några inställda

träningar samt flyttad cup och få möjligheter till träningsmatcher.

I nuläget är vi 12-13 tjejer i truppen och ser fram emot spel i 7- mannaserie sommaren 2022.

Vi har efter restriktionerna lättat genomfört träning med matcher mot ÅlF, samt ska inom kort spela

träningsmatch mot Vänersborg och åka på framflyttad inomhuscup. Närvaron på träningarna är bra och

stämningen god.

Emma Karlsson och Tindro Grimstod
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Kroppefjälls lF Organisationsn ummer: 862500-4851

Årsberättelser 2A2t

Fotboll - Pojkar 1-0

Ledare: Marcus Andersson och Camilla Andersson.

Under januari så fortlöpte träningarna veckovis i gymnasiksalen på Karolinerskolan.
Vi hade några mindre träningsuppehåll under våren pga smittspridningen
Så sedan mars-april så har vi tränat med ca: 10-72 ungomar så det har funkat relativt bra, men vi önskar
såklart att bli fler.

Coronan har såklart påverkat oss negativt som den gjort för oss alla i alla sammanhang.
Under sommaren så spelade vi relativt många sammandrag med tanke på att det fortfarande fanns
restruktioner pga Covid 19.

Vi tycker att laget utvecklats enormt sedan året innan. Killarna har mognat och vi spelade en otroligt
rolig fotboll tycker jag.

Även om man inte räknar mål osv så är det ju allt det de flesta ungar gör. Och utifrån de siffror som

barnen förmedlade så var vi i alla fall inte underlägsna i någon match.
Men som jag nämnde ovan så är det viktigaste att ha roligt, och det hade vi. @

Efter sommaren drog vi igång träningen igen som vanligt, På senhöst och vinter så hade vi några

träningar inomhus, men vi försökte attvara mer ute på konstgräset i Mellerud.
Vi hade även en lagträff där vi åt pizza och delade ut medaljer för både f ör 2A2O och 2021..

På denna träff spelade vi även Fifa 2022 och det var mycket uppskattat.

Så för att summera 2A2I sä var det trots pandemin ett bra fotbollsår för killarna födda 2011

Morcus Andersson och Comillo Andersson
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Knoppefjälls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelser 202I

Fotboll - FlickorlPojkar 9

Ledare; Mattias Axelsson, Rickard Karlsson och Albert Veseli

2021, är fjärde året för detta lag och tränarna Rickard, Albert och Mattias. Vi har under året fått in några

nya spelare och någon harslutat, men vi legat på ett snitt om ca 11-14 perträning.

Vi startade året med träning på konstgräset i Mellerud. Men Covid var ju med oss även detta år så

träningarna var inte alltid regelbundna. Så sent som U6 gick vi ut på gräset. lnför sommarsäsongen tränade

vi på 5 mot 5 då detta var den spelform som vi skulle spela även denna säsong.

Första sammandraget spelades hemma på Brunsvallen den 5 juni. Det var Brålanda och Frändefors som

gästade oss denna soliga (vad jagvillminnas)dag. Allt löpte på fint även försäljningen ikiosken.

Andra sammandraget skulle Frändefors ha arrangerat men detta uteblev tyvärr då dom inte hittade någon

lämplig dag och gick även på sommaruppehåll.

Då var det dags för ett litet sommaruppehåll och en sommaravslutning vid fotbollsplanen i Vita Sannar 29

juni, ja det blev av i år. Kvällen bjöd på riktigt kanonväder och både spelare och föräldrar aktiverades i en

fantastisk hinderbana. Spelarna gick vinnande ur denna batalj.

Efteråt blev det bad och grlllning {var bara barnen som badade, de andra tyckte det var kallt i vattnet trotts
ca 24 grader).

Onsdag 11 aug, ja sommaruppehålletvar nu slut och träningen startades upp igen. Vi körde en träning med

mycket spel då vi redan till helgen i samma vecka skulle spela sammandrag.

Tredje sammandraget spelades på Sörbyvallen den 15 augusti. Brålanda tog emot oss och hade dagen till
ära bokat in kanonväder. Det blev några riktigt bra matcher och riktigt kul var det eftersom vi hade lånat in

några spelare från P8 som gjorde en lysande insats.

Fjärde sammandraget spelades återigen hemma på Brunnsvallen den 29 augusti. Detta var lyckat och alla

var nöjda. Spelarna hade väl i och för sig gärna sett att det varit lite fler lag med i dessa sammandrag, för
att möta sig själva på hemmaplan kändes nog lite som en träning tyvärr.

Så var det då dags för det femte och sista sammandraget för säsongen och detta spelade på Frendevi lP,

Frändefors den 19 sep. Vädret var helt ok och båda våra lag var taggade på att spela detta sista

sammandrag. Detta var ju sista matcherna där vi spelade 5 manna.

Efter att våra sammandrag var slut för året fortsatte vi träning utomhus fram till den 26 oktober, då vi hade

en mycket uppskattad avslutning med bowling och mat. Tisdagen den 9 november blevförsta
inomhusträningen iidrottshuset och dessa kördes fram till 14 december då vi vartvungna att bryta pga,

Covid. Vi fick på senhösten lite påfyllning i laget med 4-5 st spelare och idrottshuset skulle gärna fått vara

lite större, då det blev ganska trångt att bedriva fotbollsträning.

Tyvärr så varju Covid något som även påverkade detta år mycket, framförallt matcher då det inte var så

många lag anmälda i vår åldersgrupp.
Då vi inte hade så mycket matcher var det lite extra kul att några hann att få testa på att spela 7 manna

med det äldre laget P10, då dom var lite kort med spelare.

Nu ser vi fram emot 2O22 och få spela 7 manna. Kommer bli en omställning för både spelare och oss

ledare, då det blir mer positionsspel än vad vi har haft.
Vi hoppas också att Covid nu ebbar ut lite så att fler lag anmäler sig för spelsäsongen 2022.

Mattios Axelsson, Rickard Korlsson och Albert Veseli
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Knoppefjälls lF Organisationsnummer: 852500-485 1

Årsberättelser 2A21

Fotboll - Flickor/Pojkar I
Ledare: Helena Janveden och Patric Pettersson

När vi väl kunde träna igen efter det ofrivilliga träningsuppehållet på grund av Covid-l-9 så har vi tränat
en gång iveckan med utomhusträningar i Kroppefjäll. Vi har haft ett sommaruppehåll samt ett uppehåll
på hösten när utomhussäsongen tog slut och innan vi började med inomhusträningen i Rådahallen i

Mellerud.

Vi hade en liten sommaravslutning som innefattade match mot föräldrarna med grillning efteråt. Detta
var väldlgt uppskattat av barnen särskilt när de vann! Under hösten så hade vi avslutning i klubbstugan
med pizza, FIFA-spel och medaljutdelning. Även detta tyckte barnen var roligt.

Under året så har vi spelat sammandrag i 5 mot 5. Vi hade två lag anmälda och hade tre sammandrag
på våren och tre på hösten. Barnen har utvecklats enormt mycket och kämpar alltid på och gör sitt bästa.
Något som varit väldigt roligt under året är att det har börjat 8 nya barn vilket innebär att vi nu har en

trupp på 23 spelare i denna åldersgrupp.

Helena Janveden och Patric Pettersson
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Kroppefjälls lF Organisationsnummer: 862500-4851

Årsberättelser 2O2O

Fotboll- Skoj med Boll

Ledare: Jonatan Larsson och Mathias Skoogh

fränarelLagledare detta året har varit Mathias Skogh och Jonatan Larsson med stöttning av föräldrar
vid sammandrag.

Vi började året med att träna inomhus i Karolinerskolans gympasal men efter att ha varit ca 20-25 barn

i laget så valde vi att istället flytta träningarna till idrottshuset i Mellerud för att få mer yta. Där körde vi
på till gräset var grönt och det var dags att gå ut på Brunnsvallen.

Detta var första året då det var dags att spela riktigt matcher mot andra lag, så de blev sammandrag i

spelformen 3mot3 med sarg och små må1. Totalt var de 4 sammandrag under säsongen i Färgelanda,

Frändefors, Åsebro och Kroppefjäll tyvärr fick vi avbryta vårat egna sammandrag på hemmaplan då åska

och regn kom över oss efter vi bytt om och var färdiga för matchstart. Vi anmälde 3st lag till matchspel

och detta lyckades vi dra runt med ca 6-8 spelare i varje lag totalt var de 28 spelare registrerade på

säsongen vilket var otroligt roligt men också kämpigt vissa stunder på bara 2 tränare. Men som sagt

matchdagar fick vi bra stöttning från föräldrar så de löste sig bra.

Vi hade en mindre avslutning innan vi gick på sommaruppehåll då vi hade en lätt träning med mycket

match och avsluta detta med Korv och glass efteråt.
På hösten så hade vi ett kortare uppehåll innan vi började att köra på med inomhusträningar i

Rådahallen.

Vi hade även våran säsongsavslutning i Rådahallen där vi först hade en träning i hallen sen bytte vi om

för att gå vidare till cafeterian där vi åt pannkakor med glass och slutligen delade vi ut medaljer till alla

som varit med under säsongen.

Överlag har de varit en rolig men även tuff säsong med mycket bar och emellanåt en pandemi som man

fått lära och göra efter men barnen kånns som dom varit nöjda och vi ser fram emot en ny och härlig

säsong med ännu mer fotboll.

Jonotan Lorsson och Mathias Skoogh
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Kroppefiälls lF Organ isationsnum mer: 862500-485 1

Årsberättelser 2A2O

J udo
Ledare: Glenn Nordling och Lars Johansson

2O2lvar sjätte året som vi har haft judosektionen i gång. Verksamheten har även detta år påverkats av
pandemin, men vi har ändå med något undantag lyckats hålla i gång träningen ganska bra utifrån gällande

restriktioner. Vi siartade året den 1 februari med träning för U9, U11, U13. Vuxenträningen väntade vi med på

grund av smittläget. Vi har dock haft ett antal vuxna som tränat men de har tränat med U13/U15 gruppen. Den

28 februari genomfördes ett speciellt träningstillfälle i form av ett styrkepass för bara tjejerna. Johanna höll
träningen och 9 tjejer deltog. Under april månad höll vi åter uppe med träningen med undantag för firandet av

vårt femårsjubileum. Pandemin satte såklart sin prägel även på detta, vilket gav ett deltagarantal på 11 firande.
Den 15 - t7 luni arrangerade vi Sommarjudoskola i samarbete med Trollhättans judoklubb och här deltog 1"6 av

våra aktiva och 20 från Trollhättan. Detta var mycket lyckat. I juli och under höstlovet hade vi "prova på" träning,
vilket gav oss ett antal nya barn som fortsatt att träna. Julavslutning med träning och medaljutdelning hölls uppe
på Kroppefjäll de 20 december. Vi har haft samma huvudtränare Lasse och Glenn, med Johanna, Anneli och Mats
som hjålptränare.

Med anledning av pandemin så ställdes också alla tävlingar in under första halvåret. Detta har såklart varit
negativt, då vi är en renodlad tävlingsklubb. På hösten lättade dock läget lite och vi kunde delta på följande
tävlingar och läger. Vl har också deltagit med funktionärer på flertalet av dessa tävlingar och Lasse har deltagit
som tävlingsledare.

21.09tt - Linde Open
210925 - LiIla Trollträffen
211023 - GO cup

2tI2O4 - Lilla Trollträffen
211212 - Julkampen Stenungsund

2I091O - Linde Camp (läger)

210930 - Trollträffen Open

2LnA6 - Trollträffen
21t205 - Trollträffen open
2!t23.I - )udo Sundsvall Cup

210979 - Kungsbacka
211,016 - Göteborg Open

21,1107 - Trollträffen
211211 - Julkampen (läger)

211212 - Judo Sundsvall (läger)

Bohuslän Dal Cup (en serie mellan klubbarna i distriktet) genomfordes inte under 2021.
KlFjudo är regerande mästare och har vunnit cupen tre år i rad. Att som minsta och senast uppstartad klubb i

distriktet lyckas med detta, grundar sig i en enkel men målinriktad idd om att uppmuntra alla utövare till att
tävla. Förutom vårt deltagande på tävlingar så har vi också funktionärerföräldrar som hjälpt till vid både
tävlingar och träningsläger. Detta har varit oumbärligti

Antalträningstillfållen under 2021: 109 jämförelse (20L8: 110) (2019: 72$ 12A20: t23)
Antal aktiva som tränat under året: 37, fördelat på 25 killar och 12 tjejer (jämförelse 201,0;43, fördelat på 25

killar och 17 tjejer).

Antal tävlingar: 12 jämförelse (2018: 72) (2019:15) (2020: 5)

Lars och Glenn har under 202L varit verksamma även utanför KIF judo. Glenn deltagit på riksfortbildning i

Judo4balance (uppdatering av licens för instruktörer i falltrygghet och fallkompetens). Glenn är också

ordförande i valberedningen för Bohus Dals Judoförbund.
Lars är ordförande i tävlingsutskottet för Svenska Judoförbundet samt ledamot i Bohus Dals Judoförbund. Lars

medverkar också i Svenska Judoförbundets "Motorprojekt", vilket har som mål att öka kunskapen hos fler män
inom svensk judo kring normer, makt och förändringsprocesser.

Några utmanlngar lnförframtiden. Då vi fiots pandemin har lyckats bibehålla intresset hos barn, ungdomar och vuxna som
vill träna, så finns det några utmaningar framöver.
X. färdigställandet av gymmet

X. fler tränare, både att hitta de som tränat förut och att utbilda nya

X. störrelokal ochmerjudomatta,vi kaninteväxamersådetblirsvårtattfåplats
X. om vi växer så behöver vi ordna med duschmöjligheter i dojon
X. attistörreomfattningdeltapåsamträningmedandraklubbari(specielltTrollhättan)
X. dra in pengar till verksamheten, då vi har fler som tävlar på högre nivå och större tävlingar, vilket innebär högre kostnader

Glenn Nordling
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Kroppefiälls lF Organisationsn u mmer: 862500-4851

Verksamhetspla n 2A22

Styrelsens förslag till verksamhetsplan f ör 2021

Allmänt

Styrelsen avser att arbeta på samma sätt som under 2020 med ambitionen
att få ännu fler aktiva iföreningen, 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
spelarutbildningsplan skall fastställas (grunden är gjord och vi utgår från SvFF Spelarutbildningsplan)

Föreningens mål

r Att hålla barn, ungdomar och vuxna i rörelse med såväl fotboll som judo
. Att fortsätta hålla en stabil ekonomi
r Att delta i de aktiviteter som vi erbjuds delta i- i Dals Rostock
o Att se till att våra lag och utövare kan delta i cuper och tävlingar
r Målet är att om pandemin tillåter ha en föreningsdag
r Arrangera Lira Blågult (Landslagets Fotbollsskola)
o Arrangera Judoskolan och stå som värd för andra judoarrangemang
e Starta upp damlag
r Starta upp arbetet med Diplomerad Förening ihop med SvFF, DFF, RF SISU

o Göra klart vår spelarutbildningsplan
o Ha en aktiv hemsida och sociala medier
r Erbjuda en god arbetsmiljö för våra anställda

18
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Preliminär Huvudbok
Kroppefiälls IF
862500-4851

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2O2L-L2-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2A2l-12-3L

Konto Ver Datum Beskrivning
5O15 Lokalhyra Judo

Ing$ende saldo perioden

A L52 2O2L-O2-26 Hyra judolokalen mar-apr 21

A 319 2021-05-05 Hyra judolokalen maj-jun 21

A 537 2O2L-O6-L7 hyra judolokalen jul-aug 21

4761 2O2L-OA-27 hyra judolokalen sep-okt 21

A 1005 2021-10-20 hyra judolokalen nov-dec 2021

A t2O7 2OZL-72-16 Hyra Judolokal jan-feb 2022

Utgående saldo

Totalt

Momskod Moms Resultatenhet

0,oo

11 t-10,00

11 110,00

11 100,00

11 100,00

11 100,00

11 100,00

66 620,00

Debet Kredit Säldo

o,00

11 110,00

22220,OO

33 320,00

44 42O,OO

55 520,00

66 620,00

66 620,00

66 620,00

0,00

o,o0

Utskrivet av Mikael Andersson 2022-03-23 14:08:31

Sida 1 av 1

Visma eEkonomi
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLTSTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en 2022-04-27

ARENDE 8 Dnr KS 2021124

Äterrappoftering över hur Riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. godkänna återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade har fungerat under perioden april 202L - mars 2022.

2. komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt
upprättat förslag,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde den 5 maj 2021 riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade. Samtidigt fick enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att
återrapportera hur riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång
2022.

Riktlinjerna har använts vid handläggningen av ansökningar om parkeringstillstånd och
förualtningen bedömer att dessa fungerat som ett bra stöd för detta arbete. Efter att praktiskt
ha använt riktlinjerna föreslår förvaltningen samtidigt några kompletteringar av nämnda
riktlinjer, vilka beskrivs i avsnittet Analys i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 111.
o Reviderade RiKlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

202t-05-06,5 111.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-O4-L9, 5 128.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
1B

S 128 Dnr KS 202L/24

Återrappoftering över hur Riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna återrappoftering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade har fungerat under perioden april 202L - mars 2022.

2. komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde den 5 maj 2021 riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade. Samtidigt fick enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att
återrapportera hur riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång
2022.

Riktlinjerna har använts vid handläggningen av ansökningar om parkeringstillstånd och
förualtningen bedömer att dessa fungerat som ett bra stöd för detta arbete. Efter att praktiskt
ha använt riktlinjerna föreslår förvaltningen samtidigt några kompletteringar av nämnda
riktlinjer, vilka beskrivs i avsnittet Analys i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, S 111.
o Reviderade Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2021-05-06, S 111.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen

1. godkänner återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade har fungerat under perioden april 202L - mars 2022.

2. beslutar komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd fcir rörelsehindrade
enligt upprättat förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Återrapportering över hur Riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner återrapportering över hur riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat under perioden april
2027 - mars2022.

2. Beslutar komplettera riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade enl igt upprättat förslag.

Sa mmanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fastställde den 5 maj 2021 riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Samtidigt fick enhetschefen för
kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrappoftera hur riktlinjerna för
handläggningen fungerat senast innan april månads utgäng 2022.

Riktlinjerna har använts vid handläggningen av ansökningar om parkeringstillstånd
och förvaltningen bedömer att dessa fungerat som ett bra stöd för detta arbete.
Efter att praktiskt ha använt riktlinjerna föreslår förvaltningen samtidigt några
kompletteringar av nämnda riktlinjer, vilka beskrivs i avsnittet Analys i

tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 111.
. Reviderade Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för

rörelsehindrade 2021-05-06, 5 111.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Melleruds kommun hade ett behov av att ta fram riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade i syfte att säkerställa att alla ansökningar
bedöms och handläggs på ett likvärdigt sätt.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-rs KS

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se114
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-03-15 KS

Kommunstyrelsen fastställde den 5 maj 2021 riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Analys

Syftet med riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd förrörelsehindrade är
att skapa en tydlighet för medborgarna om kommunens handläggning och beslut
om parkeringstillstånd. Riktlinjerna utgör även ett stöd för handläggarna.

Efter att riktlinjerna fastställdes publicerades de i kommunens författningssamling
och informationen på sidan om parkeringstillstånd reviderades efter riktlinjernas
skrivningar.

En sida skapades även för synpunktshantering på kommunens hemsida. Syftet är
att ta emot feedback och förslag som kan göra kommunens verksamhet bättre.
Under det gångna året har en synpunkt inkommit. Synpunkten handlade om
handläggning av ett specifikt ärende om parkeringstillstånd for rörelsehindrade och
berör inte riktlinjernas utformning.

Under året har även ett nätverk med handläggare av parkeringstillstånd startats
upp för att skapa en enighet i hela landet gällande handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Nätverket stöttar varandra och kan används
som rådgivare vid svårare ärenden.

Riktlinjerna har använts vid handläggningen av ansökningar om parkeringstillstånd
och förvaltningen bedömer att dessa fungerat som ett bra stöd för detta arbete,
Efter att praktiskt ha använt riktlinjerna föreslår förvaltningen följande
kompletteringar i befintliga riktlinjer:

3.1.4 Avslag och överklagande

Om beslutet är uppenbaft felaktigt kan kommunen ändra beslutet på det sätt som
den enskilde begärt i srX överklagande. Om beslutet ändras på det sätt som den
enskilde begär skickas överklagandet vdare till Länsstyrelsen tillsammans med
kopior på handlingar i ärendet samt nytt beslut. Om beslutet inte ändras skrtkas
överklagandet till Länsstyrelsen tillsammans med koprbr på handlingar i ärendet.
Detta bör ske utan dröjsmål, det vill säga inom en vecka.

3. 1.6 Missbruk av parkeringstillstånd

Tillståndet gäller endast om den rörelsehindrade själv har ärende ut ur bilen. Om
någon annan person uträttar ärendet medan den rörelsehindrade sitter kvar i bilen
är det missbruk av tillståndet,

3.1.7 Äterkallelse

Innan en återkallande är aktuellt skickar kommunen information om det skriftligen
till kortrnnehavaren. Hen har tre veckor på sig att skicka in ett svar och bemöta
informationen. Efter en återkallande kan personen söka ett nytt tillstånd. Om den
sökande bedöms ha ett behov av parkeringstillstånd så bevifi'as det för sex
månader i taget. Om det under ett och ett halvt år inte kommer in fler misstankar
gällande felaktig användning av parkeringstillståndet kan kommunen bevilja ett
tillstånd med längre giltighetstid än sex månader förutsatt att det finns underlag
för det i ansökan.

Sida

2 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Enhetschef
Medborgarkontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-03-rs KS

Dovile Baftuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Bartuseviciute@mellerud,se

Sida

3 (3)

När ett tillstånd återkallas eller när en anmälan om borttappat eller stulet kort
kommer in så spärras kortet. Personen som blivit av med srtt kort behöver själv
göra en förlustanmälan hos polisen innan nytt kort kan utfärdas. Ett nytt kort
avsett att ersätta ett borttappat eller stulet kort får samma sista giltighetsdatum
som det förlorade kortet.

3. 1.8 Redovisning till kommunstyrelsen

Beslut om bifall eller avslag för parkeringstillstånd för rörelsehindrade som faffas
på delegation av kommunstyrelsen redovisas till kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

Ekonomiska konsekvenser

Kompletteringen av riktlinjerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för
Melleruds kommun.

Slutsatser

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen återrapportering över hur riktlinjer för
handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade har fungerat under
perioden aprll202l - mars 2022. Riktlinjerna revideras enligt upprättat förslag.
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Kommunstyrelseförvaltnin gen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Sida 1 av 6

Riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Antagen av kommunstyrelsen
den 6 maj 2021, S 111.
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l.l Inledning

Dessa riktlinjer reglerar myndighetsutövning for parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt
traflkförordningen 13 kap. (1998:1276) och Transportstyrelsens författningssamling (TSFS

2009:73).

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering
på allmän plats i hela Sverige, Tillståndet syftar till att göra samhället tillgängligt för alla och
gäller även i de flesta länder i Europa. Parkering med parkeringstillståndet gäller enligt 13 kap B

$ i trafikförordningen.

2 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

2.1 Vem har rätt till parkeringstillstånd?

För att beviljas parkeringstillstånd krävs att den sökande är folkbokford i Melleruds kommun.
Även den som inte är folkbokförd i riket kan ansöka om parkeringstillstånd i den kommun där
personen vistas.

Enligt trafikförordningen 13 kap B $ krävs det att den sökande har väsentliga svårigheter att
forflytta sig på egen hand. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör
motordrivna fordon eller till rörelsehindrade som medföljer som passagerare och som
stadigvarande har ett omfattande tillsynsbehov utanför fordonet. Rörelsehindret ska ha en
beräknad varaktighet om minst sex månader efter individuell prövning.

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

2.1.1 Behovsgrupper

Förare

De bakomliggande orsakerna till rörelsehindret kan vara av olika slag. Avgörande för att
parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande endast med
väsentliga svårigheter kan föflytta sig på egen hand till eller från fordonet på plan mark och
med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande.

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

Nedsatt gång- och rörelseformåga som är stadigvarande och medför att sökande, trots
hjälpmedel har begränsade möjligheter att förflytta sig på egen hand, Förflyttning som är
mycket långsam eller är forenad med svår smäfta är exempel på omständigheter som kan

vägas in i bedömningen.

Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor, eller inte
kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen. En sådan nedsättning ska
vara väl styrkt av specialistläkare.

Passagerare

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

Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill fordonet eller vid
besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar fordonet. Enligt Transportstyrelsen
ska den sökande ha ett så betydande tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam för
en kortare stund.

Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad person som
är passagerare och inte själv kör fordonet:
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Olika rörelsehinder som medför att sökande inte korta stunder kan klara sig på egen hand utan
ständigt stöd eller tillsyn av föraren, Exempel kan vara svår balansrubbning, svår yrsel,
förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är styrkt av specialistläkare.

Rörelsehindrad person som saknar förmåga att påkalla hjälp.

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

Om omständigheterna kräver det får fordon stannas eller parkeras även om forbud meddelats
genom lokal trafikföreskrift när det används vid transport av sjuka eller rörelsehindrade. Detta
gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas enligt
trafiKorordningen 11 kap 9 5 7.

2.1.2 När kan parkeringstillstånd inte beviljas?

Parkeringstillstånd kan inte beviljas

o För tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar. Innan behandling eller rehabilitering visat
att rörelsehindret blir bestående, eller har en varaktighet på minst sex månader efter
individuell prövning

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

o Enbart på grund av magproblem eller tarminfektion som medför att en person kan få
akut behov av toalett.

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

o Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd,

o Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning till rullstol
eftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.

. Till synskadad person utan rörelsehinder.

3 Ansökan och beslut

3.1 Ansökan om parkeringstillstånd

3.1.1 Utredning

Vid varje ny ansökan ska den sökande bifoga ett läkarintyg. Läkarintyget får inte vara äldre än
tre månader. Vid särskilda omständigheter kan handläggaren besluta att frångå kravet på

läkarintyg, detta kan endast göras då rörelsehindret enligt föregående läkarintyg är bestående
och lämnades vid fdregående ansökningstillfälle.

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

För att få ta del av uppgifter i ansökan och läkarintyg krävs att personen står som sökande, har
fullmakt från den sökande eller att den sökande via uppgifter i ansökningshandlingarna har gett
personen behörighet att ta del av uppgifterna i signerad ansökan.
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Vid ofullständiga handlingar skickar handläggaren ut ett brev med uppgifter om vilken
information som saknas, därefter har den sökande tre månader på sig att inkomma med
kompletterande uppgifter, Vid avsaknad av läkarintyg kan tiden förlängas efter samråd med den
sökande.

Vid tveksamheter gällande den sökandes gångförmåga kan handläggaren kräva in ett gångtest,
Detta gångtest ska avläggas hos legitimerad läkare eller legitimerad sjukgymnast. Gångtestet
ska då ske hos annan än den läkare som utfärdade läkarintyget, Gångtest kan även begäras i

andra fall där handläggaren anser det nödvändigt. Ett exempel på detta är när kommunen fått
in uppgifter om att parkeringstillståndet missbrukats eller då personen tidigare fått sitt tillstånd
återkallat till följd av missbruk.

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

3.1.2 Beslut

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

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

3. 1.3 Tillståndets giltighet

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

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

sjukdomsförloppet).

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

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

Om den sökande tidigare har fått sitt parkeringstillstånd återkallat till följd av missbruk av detta
ges tillståndet därefter på sex månader, under förutsättning att kriterierna for att kunna få
parkeringstillstånd i övrigt uppfulls.

3.1.4 Avslag och överklagande

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

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas.

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

begärt i sitt överklagande. Om beslutet ändras på det sått som den enskilde begär skickas
överklagandet vidare till Länsstyrelsen tillsammans med kopior på handlingar i ärendet samt nWt
beslut. Om beslutet inte ändras skickas överklagandet till Länsstvrelsen tillsammans med kopior
på handlingar i ärendet. Detta bör ske utan dröismå|. det vill säqa inom en vecka.
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3.1.5 Förlorat koft

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

3. 1.6 Missbruk av parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas enligt kommunens beslut.

Exempel på missbruk som kan leda till ati tillståndet dras in är om tillståndshavaren lånar ut sitt
parkeringstillstånd till någon annan eller om ett parkeringstillstånd för förare används när
tillståndshavaren ä r passagerare,

Tlllståndet oäller endast om den rorelsehindrade själv har ärende ut ur bilen. Om någon annan
person uträttar ärendet medan den rörelsehindrade sitter kvar i bilen är det missbruk av
tillståndet.

Indragning av parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid misstanke om missbruk
kan kortets tillståndsnummer och giltighetsdatum införas på spärrlistan på samma sätt som för
förlorat kort,

3.1.7 Återkallelse

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns eller om tillståndshavaren bryter mot reglerna för parkeringstillstånd for
rörelsehindrad.

Innan en återkallande är aktuellt skickar kommunen information om det skriftliqen till
koftinnehavaren. Hen har tre veckor på sig att skicka in ett svar och bemöta informationen.
Efter en återkallelse kan personen soka nvtt tillstånd. Om den sokande bedöms ha ett behov av
parkerinqstillstånd beviljas det för sex månader i taget. Om det under ett och ett halvt år inte
kommer in fler misstankar gällande telaKig användning av parkeringstillståndet kan kommunen
beviha ett tillstånd med längre oiltiohetstid än sex månader förutsatt att det finns underlag för
det i ansökan.

När ett tillstånd återkallas eller när en anmälan om borttappat eller stulet kort kommer in

spärras koftet. Personen som blivit av med sitt koft behöver själv göra en förlustanmälan hos
polisen innan nytt kort kan utfärdas. Ett nvLt koft avsett att ersätta ett borttappat eller stulet
kort får samma sista oiltighetsdatum som det förlorade kortet.

3. 1.8 Redovisni no till kommunstvrelsen

Beslut om bifall eller avslag för parkeringstillstånd för rörelsehindrade som fattas på delegation
av kommunstyrelsen redovi sasffi ti I I kommunstyrelsens nästkom ma nde
sammanträde.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
29

s 111 Dnr KS 202U24

Riktlinjer för handlägg ning av pa rkeringstillstånd för rörelsehindrade

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

2. ge enhetschefen för Kommunikation och såkerhet i uppdrag att återrapportera hur
riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång 2022.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Den 9 februari 2021beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet om
förslag till riktlinjer för parkerlngstillstånd för rörelsehindrad, Förvaltningen fick i uppdrag att
skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det Kommunala pensionärsrådet och Kommunala

fun ktionshinderrådet.

Den24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. På dessa möten framfördes inga synpunkter annat ån att deltagarna
önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt remissvar. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats.

Beslutsunderlag

. Försla9 - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
r Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och atlmänna räd om parkeringstillstånd för

nirelsehindrade.
r Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala funktionshinderrådet och

Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer och förslag till åtgärder avseende förslag till
riktlinjer för parkeringstillstå nd för rörelsehindrade.

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-04-20,5 136.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

2, ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrapportera hur
riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgtng2022.

slgn

"7
Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUT{

Kommunstyrelsen

SAM I.IANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-0s-05

sida
30

Bcslutcgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickac tlll

Enhetschefen Kommunlkation och säkerhet

Samhållsvägledaren
KFS

usterandes s-lnn

&/ry
Utdrågsb€styrkandeJ
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-04-27

ARENDE 9 Dnr KS 202212t6

Svar på remiss - Anmälan om vattenverksamhet/vattenuttag från
Mörttjärn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun inte har något att erinra mot OK Kroppefjälls
anmälan om vattenuttag från Mörttjärn.

Sammanfattning av ärendet

OK Kroppefjäll har anmält så kallad vattenverksamhet till Länsstyrelsen iVästra Götaland för
prövning. OK Kropperjäll önskar anlägga en konstsnöanläggning på elljusspåret vid OK-stugan
i Dals Rostock i Melleruds kommun. Elljusspåret ligger inom Mörttjärns naturreservat.
Vattenuttaget till konstsnöanläggningen avses ske från sjön Mörttjärn, Mängden uttaget vatten
anges till max. 10 000 m3 per år under perioden 1 december - 28 februari, Rördragning
kommer ske inom befintlig spårsträckning.

Melleruds kommun har remitterat Länsstyrelsens remiss till Dalslands miljö- och energikontor
för synpunkter.

Dalslands miljö- och energikontor bedömer, utifrån OK Kropperjälls anmälan, inte att
reseruatets naturuärden påverkas negativt av vattenverksamheten och har därmed inga
synpunkter på anmälan,

Beslutsunderlag

o Länsstyrelsens remisshandlingar.
. Dalslands miljö- och energikontor yttrande.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 april 2O22,
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

DELEGATIONSBESLUT
DATU M: 2022-04-25

Sida 1 (1)

Till
Melleruds kommun

Littera: M.6.2

Yttrande över anmälan om Vattenverksamhet Mörttjärn

Beslut

Utifrån OK Kroppefjälls anmälan bedöms inte reservatets naturvärden påverkas negativt
av vattenverksamheten. Dalslands miljö- och energinämnd har därmed inga synpunkter
på anmälan.

Ärendebeskrivning

OK Kroppefjäll har anmält så katlad vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Västra Götaland
för prövning. Melleruds kommun har remitterat OK Kroppefjälls anmälan om
vattenverksamhet till Dalslands miljö- och energinämnd för synpunkter'

OK Kropperjäll önskar anlägga en konstsnöanläggning på elljusspåret vid OK stugan i

Melleruds kommun. Elljusspåret ligger inom Mörttjärns naturreservat. Vattenuttaget till
konstsnöanläggningen avses ske från sjön Mörttjärn. Mängden uttaget vatten anges till
max. 10 000 m3 per år under perioden 1 december - 28 februari. Rördragning kommer
ske inom befintlig spårsträckning.

För Dalsland ö- och energinämnd

Dan Gunnard o
Förbundschef

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
ka nsli@dalsla nd.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.OOO.0877
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>

den 14 april202209:55
Kommunen
Remiss i anmälan om vattenverksamhet vattenuttag Mörttjärn. Dnr 535-6566-2022.
svar senast 5 maj 2022.
Anmälan enligt 11 kap 9 a 5 Miljöbalken om vattenverksamhet, bortledande av
ytvatten i Melleruds kommun(6566-2022-1).pdf; Uppgifter om verksamhet och
m i ljöpåve rka n(6566-2022-2). pdf

Bifogade filer:

Dnr 535-5566-2022
Remiss i anmälan om vattenverksamhet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått in en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken i

Melleruds kommun (se bifogade filer).
Anmälan gäller uttag av vatten ur Mörttjärn för tillverkning av konstsnö.

Ni har möjlighet att yttra er över ärendet senast den 5 maj 2022
Skicka helst in yttrandet via Länsstyrelsens e-formulär som hittas på följande länk:
https://www.e-
tianster.lansstvrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst formhotell tr knd lst&service name=komp
lettering vttrande arende
I andra hand kan yttrandet skickas via mail till vastragotaland@lansstvrelsen.se eller via post till Länsstyrelsen Västra
Götaland, 4O3 40 Göteborg.
Glöm inte att ange ärendets diarienummer i erat yttrande.
Får Länsstyrelsen inget yttrande inom remisstiden kan ärendet komma att avgöras utan erat yttrande.

Varför ni får ärendet på remiss
Länsstyrelsen önskar kommunens bedömning av det anmälda vattenuttagets påverkan på vattenområdet och det
kommunala naturreservatet. Länsstyrelsen vill också veta kommunens inställning till åtgärderna i egenskap av

fastighetsägare.

Länsstyrelsen är skyldig att skicka en kopia på anmälan om vattenverksamhet till den kommunala nämnden.
Länsstyrelsen ska också ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett
särskilt intresse i saken möjlighet att lämna synpunkter. Dessa skyldigheter regleras i 21 och 22 55 i förordningen om

vattenverksamhet mm.

Handläggare iärendet är Ronja Dahy, tel. OtO-224 55 35.

Med vänlig hälsning,

Ronja Dahy
Vattenvårdsha ndlägga re

Vattenavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
4Og 40 Göteborg

oto-224 55 35

Växel 010-224 40 0O
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vastragotala nd@ lansstvrelsen.se
lansstvrelsen.se/vastragota land

Så hanterar vi dina personuppgifter
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&
Lånsstyrelserna

Anmälan om vattenverksamhet

M ottag n in g s bekräftelse

Blankettinformation
AnkonEtnunnr't
1645267599011

lnskickat
2022-02-19 t2t06:4o

Länsstyrelsen I Våstra Götalands län
403 40 Göteborg

Kontaktuppgifter:
Södra Hamngatan 3
Telefon: 010-224 40AA
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen se

Belopp att betala: 1660.00 SEK
Valt betalni ngssätl Bankg iro 5447 -2360
Ange detta OCR-nummer vid betalning: 81453501016452675C901 146

Blankettid: 1645267599011 Sida 1av I Datu m : 2O22-02-Lg 12:06:40
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Formulär

Ange länsstyrerse

Länsstyrelsen i Västra Götalands lån

Ange komtun
lvlellerud

Sökande
Ange typ av sökande

fi Printperson

S Företag

f,i UynOigfret

O Samfällighet

oryanisationsnunner
862500-4208

E-post

okstugan@grnail.com

NaIm
OK Kroppefjåll

Posladress

OK-Stugan

Postnunn?er

46450

Postotl
lvlellerud

TelefonnumEr
0790242878

Ange om arytälan görs av onbud till sökande

0ra
f,r Nei

Blankettid : 1545267599011 Sida 2 av I Datum : 2022-O2-tg !2:06:40
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Ombud
Ange typ av onbud

Q Prirntperson

f.) Företag

I nnynolgnet

dJ Samlällighet

Fönann
Karl-[/hgnus

Eftefiafin
Berglund

Posladress
EiKtad Bön Ängen 2

PostnunnBt
46/,92

Postott
lvlellerud

Teletonnunrcr
0768021115

E-post

karl-nngnus @knteknikkonsult.s e

Typ av verksamhet eller åtgard
Ange vilken typ/vilka typer av verksarhet ellet åtgätd du avset genor{öra

fJ Gråvning, schaktning, muddring eller språngning

U rytning eller pålning

I Rnlägga bro

fJ ltteCtaggning/byte avtrumma

I Om gräwring av rattendrag (ej m arka\^/attning)

[] trteOtaggning av ledning, rör, kabel

I Rntaggande avvåtrnark, damm ellerviltmtten

! Uppförande avannan wttenanläggning (t.ex brygga eller pir)

fl eofl edande av )'hatten (vattenuttag)

n utririning avrattenanläggning

Blank ettid: 154526?599011 Sida 3 av 9 Datum : 2O22-O2-I9 L2:06:4O
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Bortledande av yhratten (vatten uttag)

Ange i vilken typ av vatten åtgäden genorrtörs

f) Vattendrag

liJ Arnat\attenområde, tex sjö, damm eller hav

Ang e anv änd nin gs ändanål

I Bewttning

|J Dricks\åttenförsörjning

ll Värmepump

il rynuenuttag

f] Processratten

I lndustri\ätten

g Konstsnötillwrkning

I qan*ya

fl Rnnat

Önskat vattenuttag per dygn (N) (Maxgräns 7 000 N)
1000,00

Önskat vattenuttag per år @f)
10000,00

Tidpunkt undet ätet somuttaget sker (t ex under vilka ftånader somuttaget-sket, ex I april-3L oktober). Ange även omvattenuttaget är tiiltälligt (t. ex. för en
säsong) eller om det planens att göras under en längre tidshorisont (ex- 5 ä0

1-Decenber till 28-f ebruari

Ange ompuftpstation konrrct att uppföras

O .:a

{_l ttej

Ange om uttagsledningar konfiEr att anläggas

Ej .la

,J trtej

Beskiv hut du planerar att kontrollerc ditt vattenuttag. (Surmgrcnde rrtilare, brukstid, kapacitet på puwen nrd.
Er vattenmängdrnätare kofirner att installeras.

Blan k e ttid : 7645267 599}tl Sida 4 av I Datu m : 2O22-O2- 19 L2:ö6:4O
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Besktiv planemd verksarhet och syftet red den. (Det finns nöjlighet att lärma ytteiligarc beskrivning sombilaga.)

Rireningen OK Kroppefjäll avser att anlägga en konstsnöanläggning för att nöjliggöra för skidåkning oberoende av natulsnö.

N* planercs verksanheten/installationen att utföms? (Det f inns nöjlighet att läma ytteiligare beskilvning som bilaga)

lnstallationen planeras till hösten 2022.

Beskriv niljön/natuvärdena och förhållandena på platsen. (Det finns fföjlighet att lärma ytteiligare beskrivning sombilaga.)

Naturreservatet lr/lörttjärn ligger ianslutning till Dals-Rostocks sanhälle, cirka 9 kiloneter väster om lvlellerud. Onrådet gränsar till det garda

sanatorieomådet. Naturreservatet ligger tätortsnära nred en mängd vandringsstigar ionrådel.
Omådet har sedan 1950-talet använts f litigt för f riluftsliv.

lvlera inf ormation om Naturreservatet Nilorttjärn hår: https:l/ww w .lansstyrelsen.se/vastra'gotaland/besoksnral/naturreservaunprttjarn.htnil

Vilken påvetkan bedöre planende åtgätdet eller ve*saffhet ha på vattenomådet (Med avseende på faststättda ftiljökvalitetsnorrret
(MKN))/natwniljön/kulturriljön/ftilultsliv? (Det finns nbjlighet att läma ytteiligare beskrivning sombilaga)

Vi anser att planerade åtgärder inte bör ha nårkbar påverkan på vattenomådet.

Vattnet tas ut vid ett begränsat antal tillf ällen och vatten lånas enbart då det åter rinner ner i l/örttjårn vid tö.

Beskriv vilka skyddsåtgärdet som komtr.r vidtas för att ffininera påve*an på natunriljön, (Det tinns röjlighet alt läma ytterligare beskrivning sombilaga.)

Vilörlägger vattenledningen under nErk f ör ninirnal påverkan. lntagsbrunnen ligger strax ovan vattenytan nEd ninimal synlighet. funphuset
konrrpr att vara nobih på hjul och ställs endast upp på platsen under produldion.

Finns det risk tör alt oftrådet/sedinenten tu förorenade?

*ra
rlr Nej

r3 vetej

H ar s ed inentprov er t agits ?

f:tJa

O Nej

KomrEt vetksaftheten dilvas inom naturskyddat orftåde?

,Il .la

'J ruej

fl vetej

Ange typ av naturskyddat ortåde

El Naturresenat

fl Natura 2000

il StrandsMdsområden

I områden med landskapsbildskydd

n Fågel-/djurs kydds om råden

fl vattens kyddsom råden

fl Kulturmiljö

I Generellt biotops\ddad miljö (dike, småratten, stenmur etc.)

Blan kettid : 1645267599011 Sida 5 av 9 Datu n't : 2O22-O2- 79 !2:06:40
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Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten
Ange vattenoffrådet som berörs. Nam. på siö ellq vattendrag

t\örttjärn i lvlellerids konmrn. Naturreservatet lvbrttjårn

Karta
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1. Plats för intagsbrunn och vaftenuttagsledning. (x = 345683.63, y = 6510558.05)
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Uppgifter om fastigheter och fastighetsågare
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Blan k e ttid : 1-645267599011" Sida 6 av I Datu m : 2022-02- 19 12:46:4O
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Fastighet och fastighetsägare (markägare)
Fastighet 1

Ange f astighets betec k ning

KROFFEFJÄLL 2i1

Ange kormfi
NÅellerud

Ange antalet fastrghetsågare

ö1

*z
* Fler än två, jaS kom mer att bifoga lista med samtliga ägares kontaKuppgifter på steget Dokument som bifogas

anmälan

f] Fastighetsågare är samma som sökande

Ange
r1

typ av fastighetsägare

Priwtperson

fl Företag

Ct twnoignet

fl samtätignet

Organisationsnum]p'r

2t20ao-1"48A

Nalm
l\Ielleruds konrrun

Posfåd/ess
Box 64

Postnwfner
4643L

Postott
Nlellerud

Teletonnun Er
053018000

E-posf

konmlnen@nellerud.se

ye*sarheten har godkänts av fastighetsägare

r" .t Ja

,S ruej

fi ln gen grannlastighet berörs av \ierks am heten

pJ hgen fastighet för nyttjanderått berörs avrerksamheten

Blan k ettid : 1.645267599011 Sida 7 av 9 Datu m : 2022-02- tg 12:06:40
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Filuppladdning
Typ av dol(lment

översiktkarta

Typ av dolilment

Detaljkarta iåndamålsenlig skala (1:5 000 - 1:10 000)

Typ av doloment

Ritning (ange skalan och norrpil på ritning)

Typ av dokument

Fotonlbilder från platsen

Typ av dokument

Lista fastighet och fastighetsägare (markägare)

Typ av dokument

Lista berörda fastigheter och fastighetsägare {markägare)

Typ av dokument

Lista berörda fastigheter och nyttjanderåttsinnehavare

Typ av dokument

Yttranden grannfastigheter och nyttianderättsinnehavare

Typ av dol(lment

Sedimentprover - analysresultat

Typ av doloment

Uppgifter om verksamhet och miljöpåverkan

Vattenuttag_Mörttjärns_naturres enat_i_Melleruds_Kom m un.pdf 490.0 kB

Blankettid : 1"6452675990L1 Sida I av 9 Datu m : 2O22-O2- tg 12:06:40
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Anvisningar
Typ av verksamhet eller åtgård
Vålj de altetnativ som gäller den verksamhet som ska bedrivas. När elt alternativ väljs är uppgifter om tekniska egenskaper
obligatoriska.
Observera atl åtgärder som innebär markawattning kan ej anmälas via denna e{jånst.
Observera atl i vattendrag med högre medelvattenföring än 1 ms/sekund ska tillstånd för åtgärden sökas.
Observera atl vid vattenuttag i vattendrag över maxgränsen (100 000 m3 per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid vattenultag i annat vattenområde än vattendrag över maxgränsen (200 000 ma per år) ska tillstånd sökas.
Observera att vid anlåggande av våtmark med större ytan än 5 ha ska tillstånd sökas.
Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida, sök på "Vattenverksamhel".

Om verksamheten kommer att bedrivas i närheten av tidigare indusVilpågående verksamheUdagvatlenutsläpp kan de1 finnas
risk atl området/sedimenten är förorenade. Har sedimentprover tagits kan analysprotokoll bifogas senare i lormulårei på steget
med rubriken Dokument som bifogas anmälan.
Ange om verksamheten kommer att bedrivas inom skyddat område {t.ex. strandskydd, naturreservat, vatlenskyddsområde
etc.).

Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten
Börja med att zooma till minst skalan I:5000. Rita in hela den planerade verksamheten så detaljerat som möjligt. Markera t.ex.
även områden för schakt vid ledningsdragning, vallar vid våtmarksbygge eller utplacering av överblivna massor, elc. Benämn
varje inritat objekt genom att klicka på ex. "1 . Linje" uppe till höger. Mer information om kartans olika delar hittar du under
tjänstens hjälpavsnitt.

OBS! Du måste rita in minst en punkt för ait kunna gå vidare i e-tjånsten.

Uppgifter om fastigheter och fastighetsägare
Ange uppgifter om den/de fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på. Flera fastigheter kan anges. Om det
förekommer fler än två fastighetsägare(markägare) på {astigheten markera kryssrutan "Fler än två, jag kommer att bifoga lista
med samtliga ägares kontaktuppgifter på steget Dokumeni som bifogas anmälan". Du bilogar listan på steg 6 i formuläret med
rubriken Dokument som bifogas anmälan. Listan ska innehålla fastighetsbeteckning och samtliga fastighetsågares uppgifter
(Typ av fastighetsägare, organisationsnummer, namn, adress, telefon, eventuell e-postadress samt om verksamheten har
godkänts av fastighetsägare).

Vid förekommande fall ange uppgitter om grannfastighet(efl som berörs av verksamheten. En fastighet kan beröras av till
exempel begrånsad framkomlighet, påverkan lrån vattenståndstörändring, stabilitet etc. Flera fastigheter kan anges.

Vid förekommande fall ange även uppgilter om nyttjanderätisinnehavare som berörs av verksamheten. Nyttjanderätt innebär
rätl för annan än fastighetsägaren att nyttja fastighet. Exempel på detta är fiskerätt och arrende. Flera fastigheter kan anges.

Dokument som bifogas anmälan
Biloga dokument genom ati klicka på knappen. Välj den lil du vill bifoga, dokumentet måste vara i filformatel, PDF, TIF eller
JPG.

Blan k eltid : 1645267599011 Sida I av I Datu il : 2422"42"" Lg L2:0&:4A
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ätlOK Kroppefi
2027-Lt-18

OK Kroppefjäll anmäler om vattenuttag vid Mörttjärns naturreservat i

Melleruds Kommun.

Syfte

OK Kroppefjäll avser anlägga en konstsnöanläggning på elljusspåret vid OK Stugan i

Melleruds kommun.

Snöslingan kommer att anläggas på det befintliga elljusspåret och möjliggöra ett
skidspår under 3 till 4 månader per säsong.

lnvesteringen kommer att skapa en plattform för kommunen där vi under den mörka
vinterperioden kan aktivera människor i alla åldersgrupper och bidra tillfolkhälsa
både fysiskt och mentalt.

Anläggningen blir en stor tillgång för:

- Barn och ungdom

- Seniorer

- Funktionshindrade

- Skolverksamheten

- Hela familjen

Kompenenter

Systemet består av följande grundläggande komponenter:

- Snölansar

- Fundament för snölansar (nergrävda)

Pumphus på hjul (finns och har tidigare används för snöproduktion)

Rörsystem för luft och vatten (nergrävt)
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OK KroppefiäII
2027-t7-18

Byggnation och påverkan

- lnga speciella materialval. Befintligt underlag såsom gräs, grus och sand

- Byggtiden blir ca 3 veckor. Planerad byggstart 2022-48-08

- Bredden blir som idag ca 4 m beroende på terrängen (ingen förändring)

- Längden på sträckan som berörs är 950 m

- Rörläggningen förläggs under mark.

Bilden nedan illustrerar ledning för vattenuttag samt vattenledning till snökanoner:
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ällOK Kroppefj
2021-t1-L8

Ett antal luft och vatten-uttag kommer att placeras längs sträckan där
installatören bedömer det lämpiligt

Snölansarna är endast uppställda under snötillverkningsperioden. Därefter
plockas dom ner,
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OK Kroppefjälr
2021-71-t8

Platsen för vattenuttag. Elljusspåret med Mörttjärn i bakgrunden.
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ällOK Kroppefi
2021-17-78

Mörttjärn
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2022-04-27

ARENDE 10 Dnr KS 20221L84

Planprioritering 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 2022.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2022, 5 33, att lämna ett förslag till planprioritering
för 2022 till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottet och byggnadsnämndens presidie för en diskussion kring planprioriteringen,

Beslutsunderlag

o Förslag till Planprioritering 2022 + bilaga
o Byggnadsnämndens beslut 2022-03-23, g 33.
. Sam hä I lsbygg nadsförvaltningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9, g 134.

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskoltet uid sammanträdet den 5 april 2022.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-04-L9

sida
25

s 134

Planprioritering 2022

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Dnr KS 2022/L84

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

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

Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars2022, $ 33, att lämna ett förslag till planprioritering
för 2022 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

r Förslag till Planprioritering 2022 + bilaga
o Byggnadsnämndens beslut 2022-03-23, 5 33.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner informationen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ndes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Planprioritering 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner forslag till planprioritering för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur
kommunens samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år.

Planprioriteringen tas upp årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

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

Förslag till prioritering från byggnadsnämnden framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
. Förslag till Planprioritering 2022 + bilaga
. Byggnadsnämndens beslut 2022-03-23, g 33.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-0r K520221184

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör
0530-181 68
jonas.soderqvist@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se144



MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zz-03-23

sida
6

s33
Dnr 2822.78.214

Planprioritering 2022

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar aft foreslå Kommunstyrelsen att anta föreliggande förslag på
plan prioriteri ng för 2A22.

Beskrivning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriter:ingen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som Kommunstyrelsen
lämpligen ska såarta eller arbeta vidare med under kommande år

Beslutsunderlag
r Förslag till Planprioritering för 2022 + bilaga

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

tu
"'4/ Utdragsbestyrka ndelusterandes
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Änruor rr Dnr KS 20211639

Fördjupad översi lrtsplan Sjöskogen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta vinnande konsult för tilldelning.

2. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader
för FöP Sjöskogen på högst L,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden
2022-2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den
visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på siK. Eftersom det finns många
allmänna intressen att hantera iområdet blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad
översiktsplan,

Efter kommunstyrelsens (K5202L1639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad
översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens
förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop nu genomförts och är redo för att tilldelas.

Beslutsunderlag

. Melleruds översiktsplan, nu-2030
o Kommunstyrelsens beslut 2022-0L-L2, S 5.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-O4-L9, 5 133.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-19

sida
24

5 133 Dnr KS 20211639

Fördju pad översi ktsplan Sjöskogen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta vinnande konsult för tilldelning.

2. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader
för FöP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden
2022-2024.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I den
visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt, Eftersom det finns många
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande föe, fördjupad
översiktsplan.

Efter kommunstyrelsens (K5202t1639) godkännande av upphandlingsunderlaget och givit
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling som gäller en fördjupad
översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske från kommunstyrelsens
förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop nu genomförts och är redo för att tilldelas.

Beslutsunderlag

o Melleruds översiktsplan, nu-2030
o Kommunstyrelsens beslut 2022-01-12, S 5.
. Samhä llsbygg nadsforva ltn ingens tjä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta vinnande konsult för tilldelning.

2. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade kostnader
för FÖP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden 2022-2024.

3, finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under tidsperioden
2022-2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-04-06

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

FöP sjöskogen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta vinnande konsult för tilldelning.

2. bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen ett tilläggsanslag för redovisade
kostnader för FöP Sjöskogen på högst 1,2 mkr under tidsperionden
2022-2024.

3. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag uppdelat under
tidsperioden 2022-2024.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Mellerud har antagit en ny översiktsplan för Melleruds
kommun. I den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt.
Eftersom det finns många allmänna intressen att hantera i området blev lösningen,
efter länsstyrelsens remissyttrande, att utreda dessa och skapa förutsättningar för
byggnation i en kommande FÖP, fördjupad översiktsplan.

Efter komm u nstyrelsens (KS202I I 639) god kä n na nde av u ppha nd I in gsu nderlaget
och givit kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling
som gäller en fördjupad översiktsplanen för Sjöskogen och där finansiering ska ske
från kommunstyrelsens förfogandeanslag har en upphandling via E-avrop nu
genomföfts och är redo för att tilldelas.

Beslutsunderlag
. Mellerudsöversiktsplan,nu-2030
. Kommunstyrelsens beslut 2022-0I-12, g 5 Dnr KS 20211639

Beskrivning av ärendet
Kostnad och tidsplan

Konsultuppdraget för föe Sioskogen innefattar inte övriga utredningar som t ex
miljökonsekvensbeskrivning, naturvärdesinventering, geoteknisk undersökning och
trafikutredning mm, utredningar som behövs genomföras för framtagande av FÖP

Sjöskogen avropas enligt befintligt ramavtal for tekniska konsulter.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-iB0 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488148
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MELLERUDS
KOMMUN

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning/Plan & Bygg

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-04-06

Jonas Söderqvist
Kafta/GIS Ingenjör

Sida
2 (2)

Kostnad:
Konsultkostnad FÖP Sjöskogen: cirka 700 tkr
Utredningskostnader: 455 tkr

Kostnaderna kommer till att löpa på under tidsperioden kvartal 2 - 2022
till kvartal I-2024.

Tidplan
Start/samrådsskede : Q2-20221 QL-2023
Gra nskn i ngsskede : Q2-2023 I Ql-2024
Antagande & laga kraftskede: Ql-20241Q3-2024
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-t2

sida
10

5 5 Dnr KS 20211639

Fördjupad översiktsplan (FöP) Sjöskogen i Melleruds kommun

Kommunstyrelsene beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, godkånna upphandlingsunderlaget och ge Kommunstyrelsefrirualtningen i uppdrag att
genomföra en upphandling.

2, ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.

3. finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har nyligen antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I
den visas grunddragen över att centraloften ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många

allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länss$relsens remissyttrande, att
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad
översiktsplan,

När intresset av byggbar mark nu ökar samtidigt som utbudet minskar är det viktigt att arbetet
med FÖP:en påbörjas.

Arbetsutskottet beslutade den 30 november 2021, 5 410, att ge kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett fdrslag till upphandlingsunderlag, Redovisning av uppdraget ska ske vid

arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021.

Beslutsunderlag

. Melleruds översiktsplan, nu-2030 ( w_ww..overuklcpian.m-clleriJds.e )r Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, 5 410.
r Komm u nstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Förslag upphandlingsunderlag,
r Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, $ 428.

Förslag till beelut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna upphandlingsunderlaget och ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att
genomföra en upphandling.

2, ge planuppdrag för den fdrdjupade översiktsplanen för Sjöskogen.

3. finansiering ska ske från kommunstyrelsens förfogandeanslag,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet sklckas tlll

Byggnadsnämnden
GIS- och kartingenjören

'iwä'^ Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Änrruor rz Dnr KS 2o22lBB

Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns återuinningscentral

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. under en försöksperiod på ett år, med staft I juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av
dumpat avfall mot uppvisande av giltig polisanmälan, Avfallet ska sorteras innan eller på
ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm),

2, kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering
med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig
finansiering.

4, införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett
renhållningsabon nemang, finansiering sker via renhålln ingskollektivet,

Sammanfattning av ärendet

Malin Svensson, Mellerud, har ien skrivelse den 14 februari 2022framfört önskemålom att
kommunen undersöker möjligheterna att ideell hjälporganisation får en särskild taxa för
lämnade av avfal som dumpats utanför deras lokaler. Hon önskar även att få kommunens hjälp
med att ta hand om dumpat material/gods utanför deras lokaler då personalen som arbetar
inom en ideell förening inte ska behöva ta hand om detta då de iförsta hand ska ta hand om
varor för sortering och försäljning.

Malin Svensson tar Vänersborgs, Trollhättans och Säffles kommuner som exempel: .I
Vänersborg, Trollhättan och Säffle så har de en egen taxa för hjäporganisatrbn, då det inte
handlar om något eget syfte att uara vinstdriuande. I Vänercborg och Trollhättan betalar
hjälporganisationer 50 kronor/astbil och i Säffle får de lämna in avfall gratis.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns återuinningscentral kan hushållen lämna grovavfall
(sex till tre kostnadsfria besök per år) samt elektronik och farligt avfall som inte får slängas i det
gröna eller bruna kärlet, Företag/verksamheter och föreningar betalar enligt taxa.

Offentlig renhållning är den som utför städning av de återvinningsstationer som finns i

kommunens tätorter och som Förpackningsinsamlingen ansvarar för. Städandet och
bortforslande av avfall som dumpats vid återvinningsstationerna debiteras årligen till
Förpackningsinsamlingen enligt avtal.

Att renhållningen och offentlig renhållning ska subventionera ideella föreningar, behöver
diskuteras och beslutas politiskt, då detta kan få ekonomiska konsekvenser för
renhållningskollektivet och verksamheten.

Principen för renhållningskollektivet är att de som ingår och betalar renhållningsavgift enligt
beslutad taxa ska bära sina egna kostnader, Detta innebär att det inte finns utrymme att stå för
kostnader som uppstår utanför kollektivet som t.ex. dumpningar eller subventioner av taxan för
föreningar,

För kommunallagens likabehandlingsprincip med tre kostnadsfria besök så ska eventuellt förslag
till beslut gälla samtliga föreningar i Melleruds kommun som betalar ett renhållnings
abonnemang.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

För att inte föreningar eller privatpersoner ska drabbas ekonomiskt vid dumpningar, förslås det
att detta kan lämnas gratis vid uppvisande av polisanmälan. För denna subvention av taxa, så

behöver detta finansieras från skattekollektivet,

Förslag är att efter 1 år göra en utvärdering med sammanställning av de kostnader som har
uppkommit, där renhållningskollektivet tar den uppkomna kostnaden under första året, därefter
får långsiktig finansiering utredas.

Gällande bortforslande av dumpat avfall på annat än kommunal mark, är detta
fastighetsägarens ansvar och kommer inte till att utföras av kommunen.

Beslutsunderlag

. Skrivelse från Malin Svensson.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse,

Årendet behandtas av arbetsutskoltet uid sammanträdet den 5 april 2O22,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-07 KS2022|BB

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Kostnadsfria lämningar vid Hunnebyns återvinningscentral
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. under en försöksperiod på ett år, med start I juli 2022, införa kostnadsfria lämningar av
dumpat aWall mot uppvisande av giltig polisanmälan, Avfallet ska sorteras innan eller på

ramp och det är normal mängd som gäller (max 3 kbm).

2. kostnaden finansieras under försöksperioden via renhållningskollektivet.

3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att efter försöksperiodens utgång genomföra en utvärdering
med sammanställning av de kostnader som har uppkommit och ge förslag på en långsiktig
finansiering.

4. införa tre kostnadsfria lämningar för föreningar i Melleruds kommun som har ett
ren hållningsabon nema ng, fi nansiering sker via renhålln ingskollektivet.

Sammanfattning av ärendet

Malin Svensson, Mellerud, har ien skrivelse den 14 februari 2022framfört önskemålom att
kommunen undersöker möjligheterna att ideell hjälporganisation får en särskild taxa för
lämnade av avfal som dumpats utanför deras lokaler. Hon önskar även att få kommunens hjälp
med att ta hand om dumpat material/gods utanför deras lokaler då personalen som arbetar
inom en ideell förening inte ska behöva ta hand om detta då de iförsta hand ska ta hand om
varor för sortering och försäljning.

Malin Svensson tar Vänersborgs, Trollhättans och Säffles kommuner som exempel: /
Vänersborg, Trollhättan och Säffle så har de en egen taxa för hjälporgansation, då det inte
handlar om något eget syfte att vara vinstdrivande. I Vänersborg och Trollhättan betalar
hjälporganisationer 50 kronor/astbil och i Säffle får de lämna in avfall gratrs.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns återvinningscentral kan hushållen lämna grovavfall
(sex till tre kostnadsfria besök per år) samt elektronik och farligt avfall som inte får slängas i det
gröna eller bruna kärlet. Företag/verksamheter och föreningar betalar enligt taxa.

Offentlig renhållning är den som utför städning av de återvinningsstationer som finns i

kommunens tätorter och som Förpackningsinsamlingen ansvarar för. Städandet och
bortforslande av avfall som dumpats vid återvinningsstationerna debiteras årligen till
Förpackningsinsamlingen enligt avtal.

Att renhållningen och offentlig renhållning ska subventionera ideella föreningar, behöver
diskuteras och beslutas politiskt, då detta kan få ekonomiska konsekvenser för
renhålln i ngskollektivet och verksamheten.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488153
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Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Malin Svensson, Mellerud
Samhällsbygg nadschefen
Enhetschef Renhålln ing
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-04-01 KSZ}ZZ|BB

Suzanne Håkansson

Enhetschef Ren håll ning

Sida
2 (2)

Principen for renhållningskollektivet är att de som ingår och betalar renhållningsavgift enligt
beslutad taxa ska bära sina egna kostnader. Detta innebär att det inte finns utrymme att stå för
kostnader som uppstår utanför kollektivet som t.ex. dumpningar eller subventioner av taxan för
föreningar,

För kommunallagens likabehandlingsprincip med tre kostnadsfria besök så ska eventuellt förslag
till beslut gälla samtliga föreningar i Melleruds kommun som betalar ett renhållnings
abonnemang.

För att inte föreningar eller privatpersoner ska drabbas ekonomiskt vid dumpningar, förslås det
att detta kan lämnas gratis vid uppvisande av polisanmälan. För denna subvention av taxa, så

behöver detta fi na nsieras f rå n skattekol lektivet.

Förslag är att efter 1 år göra en utvärdering med sammanställning av de kostnader som har
uppkommit, där renhållningskollektivet tar den uppkomna kostnaden under första året, därefter
får långsiktig finansiering utredas.

Gällande bortforslande av dumpat avfall på annat än kommunal mark, är detta
fastighetsägarens ansvar och kommer inte till att utföras av kommunen.

Beslutsunderlag

o Skrivelse från Malin Svensson
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Page 1 ofl

Från: Morgan E. Andersson <morga n.e.andersson@mellerud.se>

Skickat: den L4 februari 2O22 t7:33
Till: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Ämne: VB: motion

Vi behöver ta upp detta till en diskussion i AU

Med vänlig hälsning
Morgan E Andersson
Komm u nstyrelsens ordförande

Melleruds kommun

Från : Ma I i n Sve nsson <ma li n.sve nsso n0 1 @va nersbo rg.se>

Skickat: den 14 februari 2022 L2:45
Till: Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>

Ämne: motion

Hejsan !

Jag vill lyfta detta som en motion.
Jag vill att ni lyfter frågan kring våra körningar till tippen då vi är en ideell hjälporganisation och inte ett
företag. I t.ex. Vänersborg, Trollhättan och Säffle så har de gjort en egen taxa för hjälporganisation, då det
inte handlar om något eget syfte att vara vinstdrivande. I Vänersborg och Trollhättan betalar de 50

kr/lastbil och i Säffle får de lämna in gratis. Vi behöver få veta hur vi ska hantera dumpade varor utanför
våra lokaler. Även om vi fått subventionerat pris 1sOkr/tillfälle (samla ihop och köra ) så har vi inte
arbetskraft och utrymme att ta hand om detta, då personalen i första hand måste ta hand om varor,
sortering och försä ljning.
Med vänlig hälsning, Malin Svensson Andrahandsbutiken 7:an Mellerud

http.llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l&FILEREF:299077&frame:I 2022-04-25
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2022-04-27

ARENDE 13 Dnr KS 2022lIlB

Svar på medborgaförslag att använda kommunens drönare för
lokalisering & förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom andra åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022\ämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom
tätbebyggt område.

Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de
kommunalägda fastigheterna inom tätorten i Mellerud för att minimera förekomsten av att
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna
mellanrum ger ifrån sig "skrämsel" läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga
mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida
under "Bygga, bo, miljö och trafik" - "Miljö" - "Djur" information och tips om störande fåglar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds Nyheter
med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de fåglar som kan
upplevas störande.

Beslutsunderlag

r Medborgarförslag
. Sam hä llsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 114.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
16

5r14 Dnr KS 2022lLLg

Medborgarförslag att använda kommunens drönare för lokalisering &
förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom andra åtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom
tätbebyggt område.

Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de
kommunalägda fastigheterna inom tätoften i Mellerud för att minimera förekomsten av att
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna
mellanrum ger ifrån sig "skrämsel" läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga
mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida
under "Bygga, bo, miljö och trafik" - "Miljö" - "Djur" information och tips om störande fåglar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds Nyheter
med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de fåglar som kan
upplevas störande.

Beslutsunderlag

r Medborgarförslag
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses
vara tillgodosett med hänvisning till att det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom
andra åtgärder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justera Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I I s byg g nad sfö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2O22-O3-L7 Ks2022lrt8

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning/Plan & Bygg

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgaförslag att använda kommunens drönare för lokalisering &
förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att
det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom annat försorg.

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Andersson, Mellerud, har den 3 mars 2022\ämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun borde använda sig av drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom
tätbebyggt område,

Melleruds kommun har idag avtal med extern entreprenör som årligen ska se över de

kommunalägda fastigheterna inom tätorten i Mellerud för att minimera förekomsten av att
måsar får möjlighet till att bygga bo, det finns även uppsatt en ljudenhet som med jämna

mellanrum ger ifrån sig "skrämsel" läten, denna finns på kommunhuset för att förebygga
mängden fåglar på torget och området omkring. Melleruds kommun har även på sin hemsida

under "Bygga, bo, miljö och trafik" - "Miljö" - "Djur" information och tips om störande fåglar
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också till att gå ut med information i Melleruds

Nyheterna med uppmaning till alla om hur vi alla kan bidra med att minimera trivseln för de

fåglar som kan upplevas störande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488159
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

h r

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.

Avs ndare

Försla resenterar här kort ditt försla

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag, Motivera gärna varför du anser att forslag ska genomföras och

ti ls unna ske

Kom m u nstyrelsekontoret

Postadress: 464 B0 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: tL 74 4O-B'Orgnr: 212 000-1488

o*öt$"&.-eT{uo IL' c3 ' 03
Namn

å DptV k-/L *h t tb €5få'.'*\ c,d*)

D nEULerftu>
Postadress

E-

/(
Lnlv)t.

A tuande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ARENDE 14 Dnr KS 2022/47

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Sammanfattning av ärendet

Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun avseende en
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget
Frykvalla Sunnanå AB. Överlåtelsen sker med oförändrade villkor.

Anledningen till det är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla
Sunnanå AB. Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla
Förualtning AB ett dotterbolag till Oruelin Gruppen.

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och ramavtal rörande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen, År 2010 tecknade bolaget och Melleruds kommun ett
tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området har påbörjats men har ännu inte
slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att slutföra samtliga arbeten enligt
exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen garanterar Frykvalla Förualtning AB
exploateringsavtalets genomförande.

För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs, Bland annat för att kommunen
delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och gator samt områden
som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer att tillfalla kommunen efter
färdigställandet. Ett iordningställande av området kommer även att bidra med fler bostads-
tomter, något som vi inom kommunen har ont om, samt öka trivseln för både besökare och
boende inom området.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2022, S 30, att återremittera ärendet för vidare
beredning utifrån förd diskussion.

Beslutsunderlag

. överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå
Lagunen,

o Sa m häl lsbygg nadsförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09, 5 30.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 5 aprit 2O22,
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Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-04-21 KS 2022147

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

| (2)

Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen
överlåtelse

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet
gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till
Frykvalla Sunnanå AB.

Sammanfattning av ärendet
Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun
avseende en överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och
Sunnanå Lagunen till bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Överlåtelsen sker med
oförändrade villkor.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund:

Frykvalla Förvaltning AB vill överlåta exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn

och Sunnanå Lagunen till bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Anledningen till det är att
G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i bolaget Frykvalla Sunnanå AB.

Bolaget ska vara renodlat för projektet Sunnanå, men är precis som Frykvalla
Förvaltning AB ett dotterbolag till Orvelin Gruppen,

Frykvalla Förvaltning AB övertog 2005 tidigare tecknade exploaterings- och
ramavtal rörande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen, År 2010 tecknade bolaget
och Melleruds kommun ett tillägg till exploateringsavtalet. Arbeten inom området
har påbörjats men har ännu inte slutförts. Frykvalla Sunnanå AB har som avsikt att
slutföra samtliga arbeten enligt exploateringsavtalet. Genom överlåtelsen
ga ra ntera r Frykva I la Förva ltn i n g AB exploateri ngsavta lets genomföra nde.

För Melleruds kommun är det viktigt att området färdigställs. Bland annat för att
kommunen delvis är ansvarig för att färdigställa infrastrukturen inom området och
gator samt områden som enligt detaljplanen pekats ut som allmän plats kommer
att tillfalla kommunen efter färdigställandet. Ett iordningställande av området
kommer även att bidra med fler bostadstomter, något som vi inom kommunen har
ont om, samt öka trivseln för både besökare och boende inom området,

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488162
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-04-2r KS 2022147

Sida

2 (2)

Slutsats:
Samhällsbygg nadsförva ltningen föreslår Komm u nful lmäktige att godkänna en

överlåtelse av exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen

från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Peter Mossberg

En hetschef Fastig het/Fjä rrvä rme
Caroline Falk

Handläggare

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen, En hetschefen Fastig het och Fjä rrvä rme
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överlåtelse av exploateringsavtal
angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen

överlåtare Frykvalla Förvaltning AB, org.nr 556332-5033,
Polisgatan 3,452 30 Strömstad

Overtagare Frykvalla Sunnanå AB, org.nr 556922-7720,
Polisgatan 3,452 30 Strömstad

Avtalspaft Melleruds Kommun, org.nr 212000-1488,
464 80 Mellerud

1. Bakgrund

1.1.2004-07-05 tecknades ett exploateringsavtal mellan Melleruds Kommun och
Sjötomta Fastighets AB, 556635-8536, avseende exploatering av ett område
benämnt Sunnanå Hamn, enligt bilaga 1,

L.2.2002-08-19 tecknades ett ramavtal mellan Melleruds kommun och Karl-Erik
Nilsson, personnummer 194005L7-4638, med enskild firma Fastighetsmäkleri i

Hovås, avseende exploatering av ett område benämnt Sunnanå Lagunen, enligt
bilaga 2.

1.3.Frykvalla Förvaltnings AB och Melleruds Kommun ingick 2005-11-25 ett avtal
gällande exploatering av både Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen, bilaga 3.
Detta avtal innebar att Frykvalla Förvaltnings AB inträdde i Sjötomtas Fastighets
AB respektive Karl-Erik Nilssons ställe i exploaterings respektive ramavtalet. Avtalet
som tecknades 2005-11-25 innehöll vissa föfidliganden, tillägg och ändringar i

förhållande till tidigare avtal.

1.4.2010-03-25 tecknade Melleruds Kommun och Frykvalla Förualtning AB ett tillägg
ti I I exploateringsavta let.

1.5.G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i projektet Sunnanå och i bolaget
Frykvalla Sunnanå AB. Eftersom Frykvalla Förvaltning AB innehåller andra
fastigheter är det inte aktuellt att G-G Gruppen blir delägare i det bolaget.
Frykvalla Sunannå AB är ett renodlat bolag för detta projekt och bolaget ingår
precis som Frykvalla Förvaltning AB som ett dotterbolag till Oruelin Gruppen.

1.6.Mot bakgrund av detta har parterna överenskommit att exploateringsavtalet ska
överlåtas från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB på de villkor som
anges i detta avtal,

2. överlåtelse

2.1.Frykvalla Förvaltning AB överlåter och Frykvalla Sunnanå AB övertar härmed
samtliga rättigheter och skyldigheter enligt exploateringsavtalet som tecknades
2005-11-25

Kom munstyrelseförva ltni ngen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se164



2.2.Frykvalla förualtning AB garanterar exploateringsavtalets genomförande.

2.3.Överlåtelsen är villkorad av att Melleruds kommun godkänner överlåtelsen av
exploateri ngsavta let.

Detta avtal har upprättats i 3 exemplar varav pafterna och Melleruds Kommun tagit var
sitt.

Mellerud 2022 Mellerud 2022

För Frykualla Förualtning AB För Frykualla Sunnanå AB

Kommunens godkännande
Härmed bekräftas att Melleruds Kommunen godkänner och samtycker till överlåtelsen av
exploateringsavtalet, angående Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen, från Frykvalla
Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå RB och att Frykvalla Sunnanå AB därmed åtar sig att
överta samtl iga rättig heter och s kyld ig heter en I igt exploateri ngsavta let.

Mellerud 2022

1. Exploateringsavtal med Sjötomta Fastighets AB

2. Ramavtal med Karl-Erik Nilsson
3. Exploateringsavtal mellan Melleruds Kommun och Frykvalla Förvaltning AB

4. Tillägg till exploateringsavtal

agorBi
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

röReonncNINGSIISTA

2022-04-27

ARENDE 15 Dnr KS 2018/519

Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett
säkeft och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 165

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående
a rbetet med trafi ksä kerhetsåtgä rder til lsa mma ns med Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att

e Melleruds kommun isamarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset till och från centrum,
för våra medborgares säkerhet.

r Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, 5 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45, Tillsammans med
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag tillTrafikverket för åtgärder på

riksväg 166 och E45.

Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in tillTrafikverket.

Samhällsbyggnadsförualtning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket a nser sa m hä I lbygg nadsförvaltn i ngen att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag

r Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, 5 361.
. Sam hä I lsbygg nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 108,
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-0s

sida
10

s r08 Dnr KS 2018/519

Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrätta/bygga ett
säkeft och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående
a rbetet med trafiksäkerhetsåtgä rder til lsamma ns med Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår ien motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum,
för våra medborgares säkerhet.

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, 5 361, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma
vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog
med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med
Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgärder på

riksväg 166 och E45.

Utöver förslagen på trafikäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar
över E45:an samt riksväg 166 och lämnat in tillTrafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafikäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket a nser sam hä ll byggnadsförva ltningen att motionen bör avslås.

Beslutsunderlag

o Motion.
. Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, 5 361,
r Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och DanielJensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att
anse motionen besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder
tillsammans med Trafikverket.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

n Utdragsbestyrkande
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Postadress
Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2018-10-12 KS 2OIB{5t9

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att utreda möjligheterna att inrättalbVgga
ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag avslås med hänvisning till det pågående
a rbetet med trafiksä kerhetsåtgä rder ti I lsa m ma ns med Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar
att

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro
eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum, för
våra medborgares säkerhet.

e Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att bygga en trygg
övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare boende på västra sidan av
Melleruds centrum.

Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober 2018, 5 361, atL ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Beslutsunderlag
. Motion.
r Arbetsutskottets beslut 2018-10-09, g 361.

Beskrivning av ärendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 20 augusti 2018 att kommunfullmäktige beslutar

att Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att inrätta gångbro

eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från centrum, för
våra medborgares säkerhet. Samt en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra

medborgare boende på västra sidan av Melleruds centrum.

Trafikverket äger väg E45 samt riksväg 166 och det är endast Trafikverket som kan bestämma

vilka åtgärder som kan utföras på dessa vägar. Melleruds kommun har kontinuerligt en dialog

med Trafikverket angående trafiksäkerhetsåtgärder på riksväg 166 och E45. Tillsammans med

Sweco har Melleruds kommun tagit fram underlag samt förslag till Trafikverket för åtgarder på

riksväg 166 och E45.

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
2L2000-r4BB

Telefon
0530-180 000

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se168
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2020 MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u n styrel sefö rva ltn i n ge n

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
magn us.olsson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Jörgen Eriksson (KIM)

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2018-10-12 KS 2018/519

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park
0530-183 94
Patrik.storm @ mel lerud.se

Sida
2 (2)

Utöver förslagen på trafiksäkerhetsåtgärder så har Melleruds kommun gjort trafikmätningar över

E45:an samt riksväg 166 och lämnat in tillTrafikverket.

Samhällsbyggnadsförvaltning arbetar vidare med frågan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder för
E45:an samt riksväg 166 tillsammans med Sweco och Trafikverket.

Med hänvisning till det pågående arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder tillsammans med
Trafikverket a nser sa m hä I I bygg nadsförvaltn ingen att motionen bör avslås.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom munstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018- 10-09

sida
16

s 361 Dnr KS 2078/519.512

Motion om att utreda möjligheterna att inrättalbygga
ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166,
utredningsuppdrag

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1 no e amhällchrraan:rlcrhafon i r rnnrlr=n =ft r rf rarl: mnf innan nrh lämn:rr vv JurrrrrurrJvy:rvrruvJvrrvrgrr r sPHuiq9 ULL uLisuq iiivLiwiiEii uLii igiiiiiq

förslag till svar,

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i maj 2019.

Sammanfattning av ä rendet

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår i en motion den 2O augusti 2018 att kommun-
fullmäktige beslutar att
. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att

inrätta gångbro eller annan lika säker lösning över E45 vid Tingshuset -
Wärdshuset, till och från centrum, för våra medborgares säkerhet.

. Melleruds kommun i samarbete med Trafikverket utreder möjligheterna att
bygga en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra medborgare
boende på västra sidan av Melleruds centrum.

Beslutsunderlag
. Motion,

Förslag till beslut på sammanträdet

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna
förslag till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde i maj 2079.

Beslutsgång

Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g nadschefen

qb
Utdragsbestyrkandeusterandes sign
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Motion för våra medborgare att de på ett
säkert och tryggt sätt skall kunna ta sig över

Europaväg 45 och Riksväg 166.

Melleruds tätort delas som bekant av E 45, vilket gör att boende på västra sidan
av vägen har svårt att korsa vägen vid Tingshuset - Wärdshuset, till och från
centrum på ett säkert sätt. Många av dessa är dessutom äldre med bl.a. nedsatt
rörelseförmåga.

Detta var särskilt tydligt snövintrarna 2009-2011, då den ymniga snön gjorde det
livsfarligt att korsa vägen. Men även sommartid med dess intensiva trafik blir
överfarten mycket farlig.

När nya köpcentret står färdigt blir det även nödvändigt med en tryggare överfart
över Rv 166.

Säkerheten, inte kostnaderna, måste här sättas i första rummet!

Kommun Partiet föreslår att:

Melleruds Kommun i samarbete med trafikverket utreder mojligheterna att
inrätta gångbro eller annan lika säker lösning, över E 45 vid Tingshuset -
Wärdshuset, till och från centrum, for våra medborgares säkerhet.

Melleruds Kommun i samarbete med trafikverket utreder mojligheterna att
bygga en trygg övergång över Rv 166 (vid nya köpcentret) för våra

a

a

medborgare boende på västra sidan av Melleruds centrum.
.Dt
/u'/ a"'t

munPartiet Mellerud
Jörgen Eriksson
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Änenor re Dnr KS 21zll1oL

Svar på medborgaförslag om belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till
den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen isamförstånd med förslagsställarna

Sammanfattning av ärendet

Eva och Ronnie Äkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid grönområdet på

Erlandsrud, Eva och Ronnie Äkerstedt skriver att många barn och förskolor besöker kullen
under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har snöat samt att det finns en
vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt att dra ström,

Samhällsbyggnadsförualtningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns möjlighet att
placera en belysningsstolpe på toppen av kullen. Dock finns det en utmaning, massorna i

kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen samt att det blir svårt att drifta
belysningsstoplen. Med hänsyn till ovannämnda anser samhällsbyggnadsförvaltningen att man
ej kan resa en belysningsstolpe på kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att
det lyser mot kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån
kullen. Samhällsbyggnadsförualtningen har haft en dialog med förslagsställare som är nöjda
med resultatet.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 109.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
11

S 1O9 Dnr KS 202I|L0L

Svar på medborgaförslag om belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till
den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i samförstånd med förslagsställarna

Sammanfattning av ärendet

Eva och Ronnie Äkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid grönområdet på

Erlandsrud. Eva och Ronnie Äkerstedt skriver att många barn och förskolor besöker kullen
under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har snöat samt att det finns en
vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt att dra ström.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns möjlighet att
placera en belysningsstolpe på toppen av kullen. Dock finns det en utmaning, massorna i

kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen samt att det blir svårt att drifta
belysningsstoplen. Med hänsyn till ovannämnda anser samhällsbyggnadsfcirvaltningen att man
ej kan resa en belysningsstolpe på kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att
det lyser mot kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån
kullen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog med förslagsställare som är nöjda
med resultatet.

Beslutsunderlag

o Medborgaförslag
r Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget anses
vara tillgodosett med hänvisning till den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i

samförstånd med förslagsställarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Juste Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgadörslag om belysningsstolpe på kullen vid
grönområdet på Erlandserud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med

hänvisning till den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i

samförstånd med förslagsställarna.

Sammanfattning av ärendet
Eva och Ronnie Åkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarforslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid
grönområdet på Erlandsrud.

Beslutsunderlag
o Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Eva och Ronnie Åkerstedt, Mellerud, har den 15 februari 2021 kommit in med ett
medborgarförslag om att sätta en belysningsstolpe på toppen av kullen vid
grönområdet på Erlandsrud. Eva och Ronnie Åkerstedt skriver att många barn och

förskolor besöker kullen under vinter för att åka pulkor och bobbar när det har
snöat samt att det finns en vägbelysningsstolpe 25 m ifrån kullen som gör det lätt
att dra ström.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit ute med Vattenfall för att se om det finns
möjlighet att placera en belysningsstolpe på toppen av kullen. Dock finns det en

utmaning, massorna i kullen är inte hållbara för en belysningsstolpe på toppen
samt att det blir svårt att drifta belysningsstoplen. Med hänsyn till ovannämnda
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att man ej kan resa en belysningsstolpe på

kullen. Dock kan man komplettera belysning runt om så att det lyser mot kullen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har placerat en belysningsstolpe 15m ifrån kullen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en dialog med förslagsställare som är
nöjda med resultatet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-02-15 KS 20211101

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se174
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-02-L5 KS 2021/101

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Sida

2 (2)
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Page I of 1

Från: Ronnie Åkerstedt <akerstedt.ronnie@gmail.com>
Skickat: den 15 februari 2021.1.5:37

Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Fwd: IMG-5Oz[.jpg

Medborga rförslag

Vid grönområdet på Erlandseruds området finns en kulle som många barn och förskolor besöker under
vintern när det finns snö där de kan åka pulkor och bobbar på. Tyvärr så är den ljusa delen av dagarna lite
förkorta men det skulle på ett enkelt och relativt billigt sätt gå att åtgärda med en belysningsstolpe på

toppen av kullen.En vägbelysningsstolpe finns 25 meter från kullen så det är inte så långt att dra fram
ström.
Vi bor grannar med kullen och ser hur många som har roligt där så det vore nog väldigt uppskattat om det
går att fixa.
Tacksam om detta medborgarförslag behandlas på nästa möte.

Med vänliga hälsningar
Eva och Ronnie Åkerstedt
Näckrosgatan 5

46432 Mellerud

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:270794&frame:1 2021-06-03176
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-04-27

Änrnor rz Dnr KS 202UL7

Svar på medborgaförslag om två hundrastplatser iÄsensbruk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under genomförande med
hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård iÅsensbruk och tar med förslaget om två
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar i arbetet,

Sammanfattning av ärendet

Den ll januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgarförslag. I medborgarförslaget
skriver Marie Karlsson att hon önskar två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små
hundar. Marie Karlsson önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta hänsyn till önskemålet om två hundrastplatser och
utföra om möjligt. Med hänsyn till det tidigare beslut fatta anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att medborgarförslaget om Wå hundrastplatser är under genomförande.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
o Kommunstyrelsens beslut 9 juni 202L,5 152,
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, S 110.
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MELTERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
t2

sr1o Dnr KS 202LlL7

Svar på medborgaförslag om Wå hundrastptatser i Åsensbruk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara under genomförande med
hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och tar med förslaget om två
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar i arbetet.

Sammanfattning av ärendet

Den ll januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgaförslag. I medborgarförslaget
skriver Marie Karlsson att hon önskar två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små
hundar. Marie Karlsson önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta hänsyn till önskemålet om Wå hundrastplatser och
utföra om möjligt. Med hänsyn till det tidigare beslut fatta anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att medborgarförslaget om två hundrastplatser är under genomförande.

Beslutsunderlag

o Medborgaförslag
r Kommunstyrelsens beslut 9 juni 2021, 5 152.
o Sam häl lsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget
vara under genomförande med hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och
tar med förslaget om två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar i arbetet.

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J u stera Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgadörslag om två hundrastplatser i
Åsensbruk

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgaförslaget vara under
genomförande med hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i

Åsensbruk och tar med förslaget om Wå hundrastplatser, en för stora
hundar och en för små hundar i arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Den 11 januari 2021 inkommer Marie Karlsson med ett medborgarförslag. I
medborgarförslaget skriver Marie Karlsson att hon önskar två
hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar. Marie Karlsson
önskar även att hundrastplatserna har träd, buskar och fina bord.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag
. KS 91522021

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag lämnades in den L2maj2020in om att bygga en

rymningssäker rastgård för hundar centralt i Äsensbruk. Kommunstyrelsen
biföll medborgarförslaget och gav i uppdrag till samhällsbyggnadschefen att
uppföra en. Finansiering för hundrastgården kommer vara med i budgeten
2023. Sam häl lsbyggnadsförva ltni ngen kom mer ta hä nsyn ti I I önskemå let
om Wå hundrastplatser och utföra om möjligt. Med hänsyn till det tidigare
besl ut fatta anser sam hä I lsbygg nadsförva ltningen att med borga förslaget
om Wå hundrastplatser är under genomförande.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-02-09 KS20zrl17

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se180
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2o2L-02-09 Ks202rlr7

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

patrik,storm@mellerud.se

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUil

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2021-06-09

slda
50

5 152 Dnr KS 20201345

Svar på medborgarförclag om hundrastgård iÅsensbruk
Kommunstyreleens berlut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Åsensbruk.

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Åsensbruk,

3, finansiering sker inom budget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Anita Johansson, Åsensbruk, har den 12 mal 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att bygga
en rymningssäker rastgård för hundar centralt i Åsensbruk.

Åsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas i. Under är 2A2A 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
lnte samhällsbyggnads-förvaltnlngen behovet till en hundrastgård i Åsensbruk,

Beslutsunderlag

r Medborgaförslag
. Sa m hä llsbygg nadsförvaltningens tjä nsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, E 213.

Förslag till beElut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

t. bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Åsensbruk,

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att uppföra en hundrastgård iÅsensbruk.

3, flnanslering sker inom budget 2023,

Beclutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Anita Johansson, Åsensbruk
Samhällsbygg nadschefen
Enhetschef Gatalpark
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justera ndes Utdragsbestyrkande
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lnqrid Ensqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

önskar 2 hundrast platser iÅsensbruk
1 för stora hundar
1för små hundar
Finns många ytor Åsensbruk

Med träd, buskar och fika bordl

Ma rie Rönning- Karlsson

Storvägen 18

46440 Äsensbruk
076-20050L4
pvttan55@email.com

Åsensbruk Ttjan-27
Marie Rönning Karlsson

Mvh Marie

Marie Karlsson < pyttan55@gmail.com >

den 1 1 januari 2021 15:50

Kommunen
Medborgarförslag
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ÄRrNOe rg Dnr KS 202LlrL

Svar på medborgaförslag om belysning längs gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att gång-
och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen har kontahat Trafikverket som kommer
att ta upp frågan iTrafilcverkeb belysningsgrupp.

Sammanfattning av ärendet

Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 janua ri 202I att kommunen på ett
enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen mellan Odengatan och
Ängenäsgatan.

Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket
betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare tillTrafilarerket.

Beslutsunderlag

. Medborgaförslag

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-05, S 111.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
13

S 1r1 Dnr KS 202L|II

Medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att gång-

och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen har kontaKat Trafilorerket som kommer

att ta upp frågan iTrafikverkets belysningsgrupp.

Sammanfattning av ärendet

Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 januari 202I att kommunen på ett
enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen mellan Odengatan och

Ängenäsgatan.

Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket
betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare tillTrafikverket.

Beslutsunderlag

. Medborgaförslag

. Sam hä I lsbygg nadsförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till att gång- och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen

har kontaktatTrafilcverket som kommer att ta upp frågan iTrafikverkets belysningsgrupp.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

n Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om belysning längs gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Angenäsgatan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning tillatt
vägen inte är en kommunal väg utan en statlig vä9.

Sammanfattning av ärendet
Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarförslag den 7 januari 2021 att
kommunen på ett enkelt sätt kunna ordna med belysning på gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan. på ett enkelt sätt kunna ordna med

belysning på gång/cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan.

Beslutsunderlag
e Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Sten- Göran Aarass föreslår att Melleruds kommun belyser gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan. Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är
inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket betyder att Melleruds kommun
inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det.
Sam hällsbygg nadsförualtningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-01-08 KS 202urr

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.se186
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sten-Göran Aaraas

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-01-08 KS 202ULr

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Telefon
0530-180 00

Sida

I (1)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om belysning längs gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
vägen inte är en kommunalväg utan en statlig vä9.

Sammanfattning av ärendet
Sten-Göran Aaraas, föreslår i ett medborgarrörslag den 7 januari 2021 att
kommunen på ett enkelt sätt ska kunna ordna med belysning på gång- och

cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan.

Beslutsunderlag
. Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet

Sten-Göran Aarass föreslår att Melleruds kommun belyser gång- och cykelvägen
mellan Odengatan och Ängenäsgatan, Vägen som Sten-Göran föreslår att belysa är
inte en kommunal väg utan en statlig vä9, vilket betyder att Melleruds kommun
inte ansvarar över vägen utan att Trafikverket gör det,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till Trafikverket.

Postadress
Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488187
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Från : Sten-Göra n Aa raas <sten is.sitty@gma i Lco m>

Skickat: den 7 januari2O2LL6:22
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: medborgarförslag

Hej!

Jag funderar på om det skulle vara möjligt att på ett enkelt sätt kunna ordna med belysning på

gång/cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan, se grön sträcka på bifogad bild.

Som det är nu, saknas belysning helt, medan viaduktgatan är upplyst. Det är många som går och cyklar där,

så det skulle öka välbefinnandet med lite ljus. Vore det kanske möjligt att använda de befintliga lyktstolparna
genom att komplettera dem med lampor som lyser mot gång/cykelvägen?

Med vänliga hälsningar/With kindest legards

Sten-Göran Aaraas

Sitt)'Möbler i Trestad AB
SE-462 73 Vänersborg
SWEDEN

Tfn/Phone +46 (0)'7 32 369 0l 8

stenis.sittr,@gmail.com
r.vu'lv. s ith'm obl er. se

http:l/w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlinrl&FILEREF:266962&frame:1 2021-01-15188
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ARENDE 19 Dnr KS 202U395

Svar på medborgaförslag om att plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid österrådaplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till
den pågående översyn av framtida grönområde vid österrådaplan och tar med förslaget
om japanska körsbärsträd i utredningen.

Sammanfattning av ärendet

Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgarförslag om att plantera
en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra sidan av österrådaplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn över trafiken vid
österrådaplan samt att ordna grönområdet runt Telaris och österrådaplan, Då planeringen inte
är startad kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för
tillfället. Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget i

planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd.

Med hänsyn tillovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood för
medborgaförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den pågående
utredningen.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-04-05,5 112.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-05

sida
T4

S 112 Dnr KS 202r/39s

Medborgaförslag om att plantera japanska körsbärsträd längs
grönområde vid österrådaplan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgadörslaget som besvarat med hänvisning till
den pågående översyn av framtida grönområde vid Österrådaplan och tar med förslaget
om japanska körsbärsträd i utredningen.

Sammanfattning av ärendet

Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgarförslag om att plantera
en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra sidan av Österrådaplan.

Samhällsbyggnadsförualtningen har i uppdrag att göra en översyn över trafiken vid
Österrådaplan samt att ordna grönområdet runt Telaris och österrådaplan. Då planeringen inte
är startad kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för
tillfället. Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget i

planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd.

Med hänsyn till ovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood för
medborgarförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den pågående

utredningen.

Beslutsunderlag

. Medborgalförslag

. Sa m hä llsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgaförslaget
som besvarat med hänvisning till den pågående översyn av framtida grönområde vid
österrådaplan och tar med förslaget om japanska körsbärsträd i utredningen.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Ju Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0r-t9 KS 2021l39s

Telefon
0530-180 00

Webb
wtrtlw.mellerUd.Se

Sida

t (2)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om att plantera japanska körsbärsträd
längs grönområde vid österrådaplan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgaförslaget som besvarat med

hänvisning till den pågående översyn av framtida grönområde vid Österrådaplan
och tar med förslaget om japanska körsbärsträd i utredningen.

Sammanfattning av ärendet
Linda Sjötun Flood, har den 21 juni 2021 kommit in med ett medborgarförslag om
att plantera en rad med japanska körsbärsträd längst med gräsområdet på södra
sidan av Österrådaplan,

Beslutsunderlag
. Medborgaförslag

Beskrivning av ärendet
I medborgarförslaget skriver Linda Sjötun Flood att japanska körsbärsträd är
väldigt vackra och eftersökta för att fotografera med både människor och djur.
Vidare skriver Linda Sjötun Flood att en rad av träd möjliggör att fler besökare kan

använda träden på en och samma gång för till exempel fotografering samt att de

skulle också generera besökare till köpingen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i

uppdrag att göra en översyn över trafiken vid Österrådaplan samt att ordna
grönområdet runt Telaris och Österrådaplan. Då planeringen inte är staftad kan

samhällsbyggnadsförvaltningen inte besluta om att plantera några träd för tillfället,
Dock kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att ta hänsyn till medborgarförslaget
i planeringen och om möjligt plantera japanska körsbärsträd.
Med hänsyn till ovan tackar samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Sjötun Flood for
medborgarförslaget och förslaget anses vara besvarad med hänvisning till den
pågående utredningen.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488192
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-oL-tB KS 20211395

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

patrik,storm@mellerud.se

Sida
2 (2)
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Medborgarforslag

Linda Sjötun Flood

Brunnsvägen 22

464 50 Dals Rostock

Tel: 0530-205 05

Mail: akaroa@telia,com

Vad: lnköp och plantering av en rad med Japanska körsbärsträd (se Kungsträdgården i Stockholm)

Anger ospecificerat antal med "en rad" då någon med expertis bör avgöra detta,

Var: Längst med gräsmatteområde södra sidan av Österrådaplan. (se bifogad bild nedan)

Motivering:
Förutom att de är vackra och skulle utgöra en utsmyckning för Mellerud i sig, de skulle också generera

besökare till köpingen.

Planteringar av Japanska körsbärsträd är väldigt eftersökt att fotografera med både människor och djur.

En rad av träd mojliggör att fler besökare kan "utnyttja" träden på en och samma gång till tex fotografering,

Specifik plats är vald med tanke att besökare måste köra igenom köpingen, samt att få dem att stanna längre

och utforska mer av vad Mellerud har att erbjuda av såväl butiker, matvaruaffärer och div matutbud.

Österrådaplan ger också möjlighet till parkering för besökare av träden,

Dals Rostock 2021 -06-1 I
Linda Sjötun Flood

2021 -06- 21

EM KOMM U N
ret

D
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ARENDE 20 Dnr KS 2015i608

Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs
i Mellerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av Projekt Byggnation av särckilt boende
på Åingenäs i Mellerud och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet

I juni 2018 beslutade kommunfullmäKige att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att
färdigprojektera och uppföra ett särskilt boende på Ängenäs till en total kostnad av 157 Mnkr

I den totala kostnadsbilden ingick färdigprojektering, produktionskostnad för boendet,
inventarier för socialtjänsten, infrastruktur, lekplats, VA-omläggning mm,

Den totala summan har delats upp i investeringsbudgeten under 20LB-2022 och varje
investeringsprojekt har startats och slutredovisas var för sig.

I denna slutredovisning redovisas den totala kostnaden för byggnationen av det särskilda
boendet från förstudie till färdigställd byggnation.

Den totala budgeten för förstudie, projektering och byggnation av det särskilda boendet på

Ängenäs var 141 mnkr, Av detta har L27 mnkr förbrukats samt så har statliga stöd erhållit på

ca 10,5 mnkr.

Det har även gjorts omdisponeringar av medel i enlighet med beslut,

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20, S 67.
o Slutredovisning av projekt Byggnation av särskilt boende på Aingenäs i Mellerud.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 april 2O22,
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-20 KS 2015i608

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Projekt Byggnation av särskilt boende på
Ängenäs i Mellerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av Projekt
Byggnation av särskilt boende på Aingenäs i Mellerud och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag
att färdigprojektera och uppföra ett särskilt boende på Ängenäs till en total
kostnad av 157 Mnkr.

I den totala kostnadsbilden ingick färdigprojektering, produktionskostnad för
boendet, inventarier för socialtjänsten, infrastruktur, lekplats, VA-omläggning mm,

Den totala summan har delats upp i investeringsbudgeten under 20LB-2022 och
varje investeringsprojekt har startats och slutredovisas var för sig.

I denna slutredovisning redovisas den totala kostnaden för byggnationen av det
särskilda boendet från förstudie till färdigställd byggnation.

Den totala budgeten för förstudie, projektering och byggnation av det särskilda

boendet på Ängenäs var 141 mnkr. Av detta har L27 mnkr förbrukats samt så har
statliga stöd erhållit på ca 10,5 mnkr.

Det har även gjorts omdisponeringar av medel i enighet med beslut.

Beslutsunderlag

KF g6712018

Slutredovisning

Beskrivning av ärendet
När beslut om nybyggnation var taget av politiken startade arbete med att arbeta
fram en programhandling, Denna togs fram i en dialogprocess "Designdialogen" i

en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och vård-
och omsorgsförvaltningen inom Melleruds kommun och Sweco Architects AB.

Efter att programhandlingen var färdig i december 2016 togs beslut om att
upphandla entreprenör enl modellen för utökad samverkan. Tillsammans med

upphandlad entreprenör Bertil Johanssons i Mellerud Byggnads AB fortsatte
projekteringen i sann partneringanda,

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488197
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Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
Projektingenjören
Ekonom sam hällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-20 KS 2015/608

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77

Linda, hamrin@mellerud.se

Sida

2 (2)

En väl genomarbetad projeKering utfördes i samverkan där vi bla byggde upp en
provlägenhet för att ha möjlighet att prova olika inredningar, materialval och

undvika installationskrockar mm, Provlägenheten gjorde det även möjligt för
verksamhet och politik att vara delaktiga i utformningen av det nya boendet,

I juni 2018 var budget framtagen och beslutades i KF.

Produktionen startade i september 2018 och i maj 2020 stod boendet klart.

Med bla gynnsamma väderförhållande vid byggnationen och ett bra samarbete
mellan entreprenörer, beställare och verksamhet där alla inblandade haft ett
ekonomiskt tänk och gjort kostnadseffektiva val har vi klarat av att genomföra
projektet till en lägre kostnad än budgeterat.
Produktionen följde tidplanen så slutbesiktning kunde genomföras enligt plan och

utan större anmärkningar tack vare ett team av duktiga entreprenörer.

Kommunen sökte även hos Boverket "Statligt stöd för att anordna och

tillhandahålla bostäder för äldre personer" vilket vi erhållit om ca 10,3mnkr, Även

statligt stöd för solcellsanläggning har erhållits om 250 000kr.

I uppstarten av vårt samverkansprojekt skrev alla deltagare under den gemensamt

fra mtag na "Sa mverksa nsdekla rationen",
Vår målbild i projektet var: 'Vi är stolta över att möta en välkomnande och levande
miljö, Med glädje och kunskap i samverkan skapar vi det hållbara Ängenäs"
Värdeorden genom hela projektet var: 'Öppenhet, kommunikation och stolthet"

Slutresultatet tycker viväl speglar vår samverkansdeklaration och även den
programhandling som togs fram i tidigt skede.
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Projektets namn

ProjeKnummer

Beslut

Beskrivning projekt

Ekonomisk redovisning
lngående balans

Erhållna investeringsmedel

Omdisponering köp Sandlycke

Omdisponering Fagerlidshemmet

Statligt bidrag

Kostnader

Summa

Slutredovisning

Särskilt boende Ängenäs

8255 och 8497

KS 2015/608

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att färdigprojektera och uppföra ett särskilt boende på
Ängenäs till en total kostnad av 157 Mnkr,
I den totala kostnadsbilden ingick färdigproiektering, produktionskostnad för boendet, inventarier för socialtjänsten, infrastruktur,
lekplats, VA-omläggning mm.
Den totala summan har delats upp i investeringsbudgeten und et 2OL8-2O22 ochvarie investeringsprojekt har startats och slutredovisas
var för sig.

I denna slutredovisning redovisas den totala kostnaden för byggnationen av det sårskilda boendetfrån förstudie till färdigställd
byggnation.
En väl genomarbetad projektering utfördes i samverkan där vi bla byggde upp en provlågenhet för att ha möilighet att prova olika
inredningar, materialval och undvika installationskrockar mm. Provlägenheten giorde det även möiligt för verksamhet och politik att vara
delaktiga i utformningen av det nya boendet.
Produktionen startade i september 2018 och i maj 2020 stod boendet klart.
Med bla gynnsamma väderförhållande vid byggnationen och ett bra samarbete mellan entreprenörer, beställare och verksamhet där alla
inblandade haft ett ekonomisid tänk och gjort kostnadseffektiva val har vi klarat av att genomföra projektet till en lägre kostnad ån
budgeterat.
Produktionen följde tidplanen så slutbesiktning kunde genomföras enligt plan och utan större anmärkningar tack vare ett team av duktiga
entreprenörer.
Komm unen sökte även hos Boverket "Statligt stöd för att anordna och ti llhandahålla boståder för äldre personer" vilket vi erhållit om ca
10,3mnkr. Även statligt stöd för solcellsanläggning har erhållits om 250 Oookr.
Det har även gjorts omdisponeringarav medel i enighet med beslut,

Summa
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-20

sida
15

g 67 Dnr KS 2015/608.286

Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i Mellerud -
redovisning av kostnadskalkyl

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att
färdigprojektera och uppföra det särskilda boendet på Ängenäs till en total-
kostnad av 157 Mnkr.

Protokollsanteckning

Daniel Jensen (KD):

Sammanfattning av ärendet
Linda Hamrin, projektingenjör, redogör att kommunstyrelsen beslutade den 8
februari 2017, $18, att ge samhällsbyggnads-chefen i uppdrag att upphandla
entreprenör enligt modellen för utökad samverkan. Efter anbudsförfarande
tilldelades Bertil Johansson i Mellerud Byggnads AB kontraktet.

Representanter från samhällsbyggnadsförvältningen och socialförvaltningen har i

samverkan med huvudentreprenör, konsulter och installationsunderentreprenörer
tagit fram en systemhandling som entreprenörerna upprättat kalkyler utefter,

Planerna på ett nytt äldreboende har funnits sedan ganska länge, t.o.m. innan jag
började i socialnämnden 2007. Lokalisering, antal platser, utformning, tillbyggnad
eller nybyggnation har diskuterats. Vi har gjort en programhandling, byggt
provlägenhet och varit på studiebesök på olika boende. Jag anser att vi med det
har fått fram en bra slutprodukt.
Det finns dock tre anmärkningar enligt min mening.

1. Det hade varit båttre att placera byggnaden nårmre Gårdserudsbäcken då
utemiljön hade varit bättre samt att marken hade kunnat disponeras effektivare
och fler bostäder (15-30) hade rymts i området.

2, Två av tre uteplatser har acceptabel våderstrecksriktning medan en ligger i

direkt nordligt läge vilket inte kan anses som lämpligt i vårt nordiska klimat. Detta
hade gått att åtgärda enkelt om man hade roterat hela huskroppen något. Detta
har jag inte fått gehör för trots flera försök.

3. Hela denna investering finns inte med i investeringsbudget 2019 vilket är korrekt
Oå Aet skall byggas under rninst tre budgetår men inte heller i investeringsplan
2A2O-ZAZL finns investeringen med och det måste anses som direkt felaktigt. Alla
kända utgifter och inkomster skall redovisas i budgeten och här utelämnar man
mänga miljoner. Exakt hur många går inte att utläsa beroende på vilka konton man
kommer att belasta men en återremiss på investeringsplan 2O2O-ZA2L hade gett
svar på detta.

Mitt yrkande i $116 gällde återremiss på investeringsplan 2O2O-2OZL och inte för
investeringsbudget 2019 Detta innebär att jag blev tvungen att yrka på återremiss
även i 5 120 aå Oet inte anslagits pengar till hela byggnationen.

/L4,r/
tt,

Ås T,
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLER.UDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-06-20

sida
16

Samverkansgruppen har nu kommit fram till en samlad kostnadsberäkning för
projektet som presenteras.

Samhä llsbygg nadsfrirva ltn i n gen presentera r även det senaste å rets a ktiviteter, om
energieffektivitet, skisser och de åtgarder som krävs i infrastruktur inom området
vid Ängenäs.

Beslutsunderlag
. Sa mhå I lsbygg nadsfcirva ltni ngens tjä nsteskrivelse med presentation.
r Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05, S 120.

Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S) och Tommy W lohansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen fortsatt uppdrag att
färdigprojektera och uppfrira det särskilda boendet på Ängenäs till en total-
kostnad av 157 Mnkr.

Daniel Jensen (KD): kommunfullmäktige återremitterar årendet på grund av
bristande fi nansiering.

Tommy W Johansson (S): kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Sa mhällsbyggnadschefen

'W sign

tu
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Änrruor zr Dnr KS 2022122t

Ädig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete inom
Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för tr 202I i Melleruds kommun har
genomförts. Samtliga nämnder har gjort uppföljningar tillsammans med skyddsombud som
sedan presenterats för respektive nämnd, Denna redovisning är en sammanställning över det
systematiska arbetsmiljöarbetet i hela Melleruds kommun.

Kommunen har föfidligat processen kring uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunen säkerställer nu att varje förvaltning följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
och rapporterar till respektive nämnd samt att en gemensam sammanställning görs av
HR-chef som redovisas i Personalutskottet.

Förbättringsområden som identifierats

Förbättringsområdena ser olika ut i respektive förvaltning. En av förvaltningarna har inga behov
av förbättring medan övriga har ett antal områden som behöver förbättras och arbetas mer
med,

Här är de förbättringsåtgärder som identifierats;

. Nya skyddsombud får inte tillräckligt snabbt rätt utbildning. Dessa utbildningstillfällen finns
en till Wå gånger per år vilket gör att det kan dröja innan nytillträdda skyddsombudet får sin
utbildning.

o Arbetsmiljömålen är inte tillräckligt kända ute i samtliga verkamheter och följs heller inte
upp i tillräcklig utsträckning,

r Det finns inte tillräcklig kunskap "hela vägen ut" till våra medarbetare kring det systematiska
arbetsmiljöarbetet och hur det ska bedrivas. Svårigheterna har funnits för chef att under
pandemin förankra arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt på APT när vi inte kunnat ha fysiska
möten eller möten över huvud taget.

r Finns inte tydliga och välkända mål i verksamheten kopplat till den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.

. Brister i följsamhet av de rutiner som finns kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

o Brister i kontroll och utvärdering av genomförda åtgärder.

Planerade åtgärder

Följande åtgärder planeras:

o Säkerställa att våra skyddsombud har adekvat utbildning och att nya skyddsombud snabbt
får denna utbildning.

o Säkerställa att samtliga chefer har god kunskap om det systematiska arbetet och de rutiner
vi har i Melleruds kommun. Kommer att ha chefsutbildningar två gånger per år i

systematiska arbetsmiljöarbete och hur man kan arbeta med sin arbetsgrupp på ett
kommunikativt sätt kring dessa frågor,
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Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen 2022-04-27

o Säkerställa att vi följer upp de aktiviteter och riskanalyser som är gjorda. En viktig aktivitet
så att våra medarbetare blir mer delaktiga och får återkoppling.

r Bfia ned arbetsmiljömålen till mätbara mål och att dessa mål bli mer kända iverksamheten
samt att uppföljning av dessa mål görs,

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Årendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 aprit 2O22.
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Kommunstyrelsen

Ådig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbete inom
Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för är 202I i Melleruds kommun har
genomförts. Samtliga nämnder har gjort uppföljningar tillsammans med skyddsombud som
sedan presenterats för respektive nämnd. Denna redovisning är en sammanställning över det
systematiska arbetsmiljöarbetet i hela Melleruds kommun.

Kommunen har föfidligat processen kring uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunen säkerställer nu att varje förvaltning följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
och rapporterar till respektive nämnd samt att en gemensam sammanställning görs av
HR-chef som redovisas i Personalutskottet.

Förbättringsområden som identifierats

Förbättringsområdena ser olika ut i respektive förvaltning. En av förvaltningarna har inga
behov av förbättring medan övriga har ett antal områden som behöver förbättras och arbetas
mer med.

Här är de förbättringsåtgärder som identifierats;

. Nya skyddsombud får inte tillräckligt snabbt rätt utbildning. Dessa utbildningstillfällen finns
en till Wå gånger per år vilket gör att det kan dröja innan nytillträdda skyddsombudet får
sin utbildning.

. Arbetsmiljömålen är inte tillräckligt kända ute i samtliga verksamheter och följs heller inte
upp i tillräcklig utsträckning.

e Det finns inte tillräcklig kunskap "hela vägen ut" till våra medarbetare kring det
systematiska arbetsmiljöarbetet och hur det ska bedrivas. Svårigheterna har funnits för
chef att under pandemin förankra arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt på APT när vi inte
kunnat ha fysiska möten eller möten över huvud taget.

. Finns inte tydliga och välkända mål i verksamheten kopplat till den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön.

. Brister i följsamhet av de rutiner som finns kring det systematiska arbetsmiljöarbetet.

o Brister i kontroll och utvärdering av genomförda åtgärder.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-22 KS 2022122r

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se204
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MELLERUDS
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
HR-chefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-04-22 KS 20221221

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20
u lrika.granat@mellerud. se

Sida

2 (2)

Planerade åtgärder

Följande åtgärder planeras:

r Säkerställa att våra skyddsombud har adekvat utbildning och att nya skyddsombud snabbt
får denna utbildning.

. Säkerställa att samtliga chefer har god kunskap om det systematiska arbetet och de rutiner
vi har i Melleruds kommun, Kommer att ha chefsutbildningar två gånger per år i

systematiska arbetsmiljöarbete och hur man kan arbeta med sin arbetsgrupp på ett
kommunikativt sätt kring dessa frågor.

. Säkerställa att vi foljer upp de aktiviteter och riskanalyser som är gjorda. En viktig aktivitet
så att våra medarbetare blir mer delaktiga och får återkoppling.

. Bryta ned arbetsmiljömålen till mätbara mål och att dessa mål bli mer kända i

verksamheten samt att uppföljning av dessa mål görs.
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Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ARENDE 22

Aktuel la a rbetsm i ljöfrågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
a ktuella arbetsm iljöfrågor.
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Kom m u nstyre lseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-04-27

ARENDE 23 Dnr KS 20221L26

Svar på medborgaförslag om att den 8 mars görs till allmän flaggdag
i Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den
internationella kvinnodagen den B mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun

Sammanfattning av ärendet

Marie Dahlin, Mellerud, har den 7 mars2022,lämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds
kommun gör den B mars till allmän flaggdag, så att dagen uppmärksammas och att en tanke
kan gå till alla de olika kvinnoöden som finns ivärlden för att nå en jämlikare värld i sann
FN-anda.

Kommunfullmäktige har fastställt Regler för kommunal flaggning (den 26 september 2012,
$ 79) efter en motion om flaggning på internationella kvinnodagen,

Av reglerna framgår att flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och
internationella kvinnodagen den 8 mars samt vid anställdas och politikers dödsfall ( se $ 1),

Det viktiga arbetet med jämlikhet och jämställdhet integreras på olika sätt i kommunens
verksamheter och Melleruds kommun ska vara en kommun där lika förutsättningar gäller för
alla invånare, Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till arbete, utbildning,
inflytande och oberoende.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag

. Regler för kommunal flaggning
o Kommu nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9. 5 136.
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-04-t9

sida
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S 136 Dnr KS 20221L26

Svar på medborgaförslag om att den 8 mars görs till allmän flaggdag
i Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den
internationella kvinnodagen den B mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun

Sammanfattning av ärendet

Marie Dahlin, Mellerud, har den 7 mars 2022, lämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds
kommun gör den 8 mars till allmän flaggdag, så att dagen uppmärksammas och att en tanke
kan gå till alla de olika kvinnoöden som finns i världen för att nå en jämlikare värld i sann
FN-anda.

Kommunfullmäktige har fastställt Regler för kommunal flaggning (den 26 september 2012,

$ 79) efter en motion om flaggning på internationella kvinnodagen.

Av reglerna framgår att flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och
internationella kvinnodagen den 8 mars samt vid anställdas och politikers dödsfall ( se 5 1).

Det viKiga arbetet med jämlikhet och jämställdhet integreras på olika sätt i kommunens
verksamheter och Melleruds kommun ska vara en kommun där lika förutsättningar gäller för
alla invånare. Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till arbete, utbildning,
inflytande och oberoende.

Beslutsunderlag

o Medborgadörslag
o Regler för kommunal flaggning
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som
besvarat med hänvisning till att den internationella kvinnodagen den 8 mars redan är allmän
flaggdag i Melleruds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgadörslag om att den I mars görs till allmän
flaggdag i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den
internationella kvinnodagen den B mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Marie Dahlin, Mellerud, har den 7 mars 2022,\ämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds
kommun gör den B mars till allmän flaggdag, så atL dagen uppmärksammas och att en tanke
kan gå till alla de olika kvinnoöden som finns i världen för att nå en jämlikare värld i sann
FN-anda.

Kommunfullmäktige har fastställt Regler för kommunal flaggning (den 26 september 2012,

$ 79) efter en motion om flaggning på internationella kvinnodagen.

Av reglerna framgår att flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och
internationella kvinnodagen den B mars samt vid anställdas och politikers dödsfall ( se $ 1).

Det viktiga arbetet med jämlikhet och jämställdhet integreras på olika sätt i kommunens
verksamheter och Melleruds kommun ska vara en kommun där lika förutsättningar gäller for
alla invånare. Kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma möjlighet till arbete, utbildning,
inflytande och oberoende.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Regler för kommunal flaggning
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIiK F
Titel

REGLER FOR KOMMUNAL FLAGGNING

Fastställd av KF E 79 Den 26 september 2012 Sida
1:1E rsätter Utbvtt den Siqn

s1

Flagga ska hissas på av Riksdagen bestämda flaggdagar och internationella kvinnodagen
den B mars samt vid dödsfall enligt 5 4:
Mellan den 1 mars och 31 oktober klockan B:OO och halas vid solens nedgång
Mellan den 1 November till 28 (29) februari hissas den klockan 9.00 och halas ned vid
solens nedgång.

g2

Kommunflaggan ska alltid vara hissad på kommunkontorets tak, undantag ges i 5 4.

53

På allmän flaggdag, beslutad av Riksdag, skall endast svenska flaggor användas.

På allmän flaggdag skall flaggning ske på eller i anslutning till kommunala anläggningar,
d v s kommunkontoret, skolbyggnader och övriga institutioner som innehar flaggstång.
Flaggning skall ej ske då kommunal anläggning nåttes helt stängd för säsongen, tex.
skolbyggnader.

54

Vid dödsfall och begravning avseende anställd eller fortroendevald i kommunen sker
flaggning på "halv stång" i regel den dag Oå OoOsfatlet har ägt rum eller dagen efter samt
den dag då jordfästningen äger rum. Flaggning skall ske enligt följande prioritering på
ovan nämnda dagar:

1. Om det finns flaggstång på den avlidnes arbetsställe skall den flaggstången användas.

2. Om det inte finns flaggstång på den avlidnes arbetsställe skall det flaggas pa
kommunkontorets tak.

Vid dessa tillfällen i punkt 2 skall kommunchefens sekreterare underrättas för att
flaggning skall kunna ske.

"Halv stång" innebär 2/3 av normalhöjden på fristående stång, till mitten på fasadstång.
Flaggan ska först gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Oå flaggan ska halas ner ska
den först gå itopp. När en begravning är slut ska flaggan hissas itopp och endera tas
ned omedelbart eller tas ned vid ordinarie tidpunkt. Endast nationsflaggan hissas på fratv
stång.

Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning inklusive
allmän flaggdag.

För statsbegravningar utfärdas särskilda bestämmelser.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK F
Titel

REGLER FOR KOMMUNAL FLAGGNING

Fastställd av KF E 79 Den 26 september 2012 Sida
1:2Ersätter Utbvtt den Siqn

5s

Flaggning i andra fall än på allmänna flaggdagar och i samband med dödsfall får
förekomma efter medgivande av kommunchefen eller vid förfall för denne
ställföreträdare. För kommunen handlar det om speciella högtider, besök eller andra
aktiviteter

s6

Vid kommunal flaggning skall endast nationsflagga, kommunflagga samt vänortsflagga
anvåndas.

Annan typ av flagga får användas endast efter beslut av kommunchefen eller vid förfall
för denne ställföreträda re.

g7

Vid flaggning med svensk nationsflagga och annan flagga skall alltid nationsflagga erhålla
den heraldiskt främsta placeringen. Vid udda antal flaggstänger skall svenska flaggan
alltid placeras i mitten.

Vid jämt antal flaggstänger skall svenska flaggan alltid placeras på den heraldiskt högra
flaggstången längst fram från Storgatan sett, d.v.s. den vänstra stången från åskådarens
synvinkel från Storgatan,

5B

Kombinerad flaggning skall undvikas med nationsflagga och tex. föreningsflagga.

5s

Flaggning skall ombesörjas av nedan angiven personal på Kommunkontorets tak och vid
Köpmantorget:

1. under normal arbetstid - personal från Samhällsbyggnadsförvaltningen.
2. annan tid - Samhällsbyggnadsförvaltningens jourpersonal

Skolbyggnader: personal från Kultur- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschefen
ansvarar för flaggning.
övriga institutioner: personal vid institutionen efter direktiv från förvaltningschef

910

Utsliten flagga skall bytas ut. Förbrukad flagga skall brännas.

5 11

Denna instruktion gäller intill dess kommunstyrelsen beslutar annat.
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tilt:
Ämne:
Bifogade filer:

Medborgarkontoret
den B mars 202215:12
lngrid Engqvist
VB: Komplettering till medbograrförslag
Medborgarförslag B mars 2022.docx

Från: marie.dahlin@telia.com <marie.dahlin@telia.com>
Skickat: den 8 mars 2022 t4:56
Till: Med bo rga rkontoret <med borga rkontoret@mellerud.se>
Ämne: Komplettering till medbogra rförslag

Hej
Jag vill lämna in detta som komplettering till mitt medborgarförslag som jag lämnade in tidigare dag
Hälsningar
Marie Dahlin
Sjöbrisgatan 8F
464 93
Mellerud
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Det skulle egentligen inte behövas, vi skriver i dag år 2022, men lnternationella
kvinnodagen behöver uppmärksammas varje år som en påminnelse om att kvinnorna
har långt kvar tilljämlikhet i världen.

Vi kvinnor i Sverige har kommit långt mer är ännu inte klara, vi behöver också hjälpa
andra länder att komma närmare jämställdhet. Vi har firat internationella kvinnodagen
sedan 1912i Sverige och idag är det en allmän dag för kvinnofrågor och inte

förknippad med någon ideologi. Dagen finns också med på FNs lista sedan 1977

med en rekommendation om allmänt firande 8 mars.

Jag vill att dagen ska uppmärksammas och att vi ska tänka på olika kvinnor i världen
och deras olika öden och levnadsförhållanden, även här i Sverige.

Ett bra sätt att uppmärksamma det på är att flagga, då undrar människor, varför
flaggas det idag?

Så mitt medborgarförslag är att Melleruds kommun ska anta 8 mars som allmän
flaggdag, så att dagen uppmärksammas och att en tanke kan gå till alla de olika
kvinnoöden som finns ivärlden för att nå en jämlikare värld i sann FN-anda.

Marie Dahlin
Sjöbrisgatan 8F
464 93 Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2022-04-27

ARENDE 24

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegationsbesl uten. Däremot ka n kommu nstyrelsen återka I la delegationen.

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförualtningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag 9 312022
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

Änrnor zs

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

. Socialnämndens yttrande till kommunens revisorer över revisionsrapporten Granskning av
ledning, styrning och uppgöljning inom individ- och familjeomsorgen. Dnr KS 2021/636
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O4-27

Änenoe zo

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommu nstyrelsens ledamöter och kom m u nchefen diskutera r a Kuella frågor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

rönronecNINGSLISTA

2022-04-27

Änrnor zz

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-04-27

ÄnrNoe ze

Workshop Samverkan Dalsland 4D

Sammanfattning av ärendet

Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud samverkar för att öka sin
gemensamma kapacitet. Det sker under namnet 4D, som står för fyra Dalslandskommuner.

Kraven på att leverera seruice och välfärdstjänster är desamma oavsett kommunstorlek
och resurser. Redan idag pågår samverkan mellan 4D-kommunerna inom ett flertal
verkamhetsområden och i olika former, vilket är ett måste för små kommuner.

Genom 4D ska kommunerna tillsammans fortsätta att tillhandahålla god service och leverera
välfärdstjänster med hög kvalitet, Via samverkan ökas förutsättningarna att stärka den
gemensamma kapaciteten och minska sårbarheten vad gäller resurser, kompetens och
verksamhet.

Framtida samverkan inom 4D ska vara till gagn för medborgare och andra som kommunerna
ger seruice eller stöd, för medarbetare samt för kommunernas ekonomi.

Tillsammans med samverkansamordnaren genomför kommunstyrelsen och nämndpresidierna
samt kommunchefen en workshop kring samverkansområden m.m.
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