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Dnr KS 2021/470

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun, revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för bidrag till studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, § 57.
Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget
till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbundet beslutade i juni 2017 att
utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Den 31 januari 2018 beslutat kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för kommunalt anslag
till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Förslaget ska redovisas senast september
2021.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för studieförbunden
och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med
det statliga bidragssystemet för studieförbund.
Beslutsunderlag
• Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av
kommunfullmäktige, 2005-05-18, § 57.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, § 29.
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 282.
• Reviderade Regler för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 290.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för bidrag till studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, § 57.
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Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
KFS
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Dnr KS 2020/755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab – omfördelning
av investeringsmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Ängenäs Särskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi m.m.
Sammanfattning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad
Fagerlid.
Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Kostnadssammanställning
Arbetsutskottets beslut 2021-08-24, § 262.
Socialnämndens beslut 2021-09-21, § 120.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Ängenäs Särskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi m.m.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fastighet/fjärrvärme
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/300

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 2/2021 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsensförvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett
delårsbokslut till och med 2021-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden
och prognos på årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må|.
Totalt prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 3,8 mkr, varav
samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mkr och kommunstyrelsensförvaltning +4,5 mkr.
Överskottet för kommunstyrelsensförvaltning är till stor del kopplat till Covid -19.
Ej förbrukade medel på förfogande anslaget med + 1,5 mkr ingår i prognosen.
För affärsverksamheten prognostiseras ett underskott med -2,6 mkr. Affärsverksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och
påverkar inte resultatet.
Investeringarna beräknas uppgå till 54 mkr, vilket är 71 mkr länge än budget. Detta beror på
lägre utgifter och investeringsbidrag för Ängenäs särskilda boende samt senareläggning av
investeringsprojekt inom VA-verksamheten.
Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut.
Beslutsunderlag
• Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 319.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/289

Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +13,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen utvecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes. Under 2020 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Återhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet. Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för att
uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.
Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell avvikelse.
Budgetavvikelsen på + 13,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + 13,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetavvikelse på -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden +0,2
medan socialnämnden inte beräknar någon avvikelse. Nämndernas budgetavvikelse var i
bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott har minskat med -2 mkr.
Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på -6 mkr prognostiserar
ingen avvikelse mot budget.
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Årets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt inom
VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
Prognosen visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre
finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås.
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år.
Beslutsunderlag
• Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för Melleruds kommun.
• Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för BN, KUN och SN.
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 320.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.
2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att det finns en hög risk för att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen
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Dnr KS 2021/517

Begäran om att få ianspråkta investeringsmedel för 2022 till
IT-system för IFO
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna att socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsbudget för IT-system för
IFO-verksamheten under 2021 med 0,6 mkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande verksamhetssystem inom socialnämndens verksamhetsområde kommer från och
med 2022 inte längre att uppgraderas. För att framöver kunna säkerställa dokumentation och
rättssäkerheten i myndighetsutövningen bedöms en tidigarelagd övergång till LifeCare
nödvändig. Socialnämnden begär därför att få nyttja investeringsmedel på 600 tkr för
IT-system för IFO-verksamheten för 2022 till följd av tidigareläggning av projektet till 2021.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens protokoll 2021-06-09, § 93
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 321.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna att socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsbudget för IT-system för
IFO-verksamheten under 2021 med 0,6 mkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 215

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
10

Dnr KS 2021/527

Begäran om att få nyttja investeringsanslag för 2022 till inventarier
Fagerlid
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsanslag för inventarier Fagerlid under
2021 med 400 tkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden nov 2020 till oktober 2021 har flera av socialförvaltningens verksamheter flyttat
från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan, Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt lokal inom huset eller flyttat från en annan byggnad
in till Fagerlid.
I samband med budget 2021 lades ingen extra investering in för denna flytt. I samband med
budget 2022 lades ett investeringsprojekt om 400 tkr in.
Investeringen är tänkt att fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade,
inredning på vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt boende/korttiden, inköp av
fler TV-apparater till korttidsrum m.m. För att det ska bli så bra som möjligt samt spara
dubbelarbete i samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu
socialförvaltningen ett ärende gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i
samband med flytt, till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2021-09-21, § 121.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 322.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsanslag för inventarier Fagerlid under
2021 med 400 tkr.
2. finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2020/354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. återremittera ärendet för förankring i partigruppperna.
2. återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av skillnaderna mellan
gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Beslutsunderlag
• KF § 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Cirkulär 18:31
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF -KL 18)
• Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
• Vissa förtydliganden till OPF-KL
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 291.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. återremittera ärendet för förankring i partigruppperna.
2. återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av skillnaderna mellan
gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
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Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet för partivisa överläggningar under fem minuter.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Partiernas gruppledare
Vik. HR-chef
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Dnr KS 2021/491

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta ”Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda – OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:
• Direktpension
• Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
• Pensionsförstärkning vid förtida uttag
Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, § 152.
Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 292.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till
nästa sammanträde.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/492

Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, § 117.
2. upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen
den 20 december 2013.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen ”Västra Götaland
ställer om”. Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till klimatmålet om att den
västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030.
Som ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas klimatlöften
varvid ett av dem är:

Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning och
struktur när tjänsteresor ska genomföras - dels utifrån vägledning men också utifrån säkerhet
och minskad belastning på klimatet.
Beslutsunderlag
• Rexe- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen av fullmäktige den
20 december 2013, § 117.
• Melleruds kommuns klimatlöften
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 261.
• Förslag till Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 293.
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, § 117.
2. upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen den
20 december 2013.
Ulf Rexefjord (SD) och Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i tredje
stycket under rubriken Övergripande tillämpning:
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Resor i tjänsten ska i första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar.
ändras till

Resor i tjänsten ska i första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar och
är ekonomiskt försvarbart.
Beslutsgång 1
Ordförande frågar först på arbetsutskottets förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen
avslår detta.
Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång
Ja-röst till avslag till ändringsförslaget.
Nej-röst till bifall till ändringsförslag.
Omröstningsresultat
Med tre ja-röster för avslag till ändringsförslaget och sju nej-röster för bifall till
ändringsförslaget och en som avstår beslutar kommunstyrelsen att bifalla Ulf Rexefjords
ändringsförslag.
Ordinarie ledamöter
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Youseff El-Ghoul
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morgan E Andersson
Summa

Justerandes sign

Parti
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)
(C)

Ersättare

Parti

Ja

X
X
X

3
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Dnr KS 2021/485

Planuppdrag avseende ändring av stadsplan för nordöstra delen av
Melleruds köping
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra stadsplanen för nordöstra delen av Melleruds köping.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.
3. planarbetet ska bekostas av Melleruds kommun till 50 procent.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden mottog den 6 maj 2021 en begäran om planbesked gällande ändring av del
av Stadsplanen för Nordöstra delen av Melleruds köping. Stadsplanen för Nordöstra delen av
Melleruds köping vann laga kraft 1967-12-08. Sökanden vill ändra de delar av planen som berör
kvarteret Höken eftersom den inte uppfyller de önskemål om byggnation som avses byggas
samt att planen inte är anpassad efter vad näringslivet efterfrågar.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 117, att ge positivt planbesked för föreslagen
ändring.
I samband med planändring kommer byggnadsnämnden även att se över planbestämmelserna
på den kommunägda fastigheten Storken 1 då den har samma bestämmelser som kvarteret
Höken. Syftet med planändringen är bland annat att öka byggnadshöjden och att minska
andelen punktprickad mark i kvarteren Höken och Storken. Ändringen kommer således att
omfatta fastigheterna Höken 1, Storken 1 samt del av Hassle 1:27.
Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds Köping
beräknas kunna ske första kvartalet 2022.
Då planändringen omfattar både privat och kommunägd mark kommer Byggnadsnämnden att
upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden. Kommunens kostnader för planändringen tas
från befintlig budget. Den totala kostanden för planändringen uppskattas till cirka 60–80 tkr,
där kommunen står för 50% av kostnaden.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 144, att begära av Kommunstyrelsen att
få uppdraget att ändra och anta Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping med karta
Start-PM
Byggnadsnämndens beslut 2021-08-25, § 144.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 303.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra stadsplanen för nordöstra delen av Melleruds köping.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.
3. planarbetet ska bekostas av Melleruds kommun till 50 procent.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS 2021/530

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för
att upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska
anta detaljplanen.
3. kommunen bekostar delar av planarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Kropphus AB inkom den 11 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten
Kroppefjäll 2:5. Byggnadsnämnden beslutade genom § 63/200422 att ge positivt planbesked
avseende planläggning och genom § 163/210922 att begära av kommunstyrelsen att få
planuppdraget.
Syftet med detaljplanen är att för verksamhetsutövaren möjliggöra utveckling av befintligt
område för i huvudsak bostadsändamål, verksamheter, naturturism och besöksnäring.
För Melleruds kommuns räkning beslutade byggnadsnämnden att ta med den kommunägda
fastigheten med förskola och äldreboende (Kroppefjäll 2:4) samt den angränsande
kommunägda fastigheten österut (Södra Bäckebol 1:162) för att skapa ett framtida
bostadsområde i enlighet med kommunens antagna planprioriteringsprogram.
Idag finns det ingen detaljplan för området, varför en planläggning behövs för att kunna
hantera och prioritera mellan allmänna och enskilda intressen.
Ett beslut om antagande av detaljplanen beräknas kunna ske andra eller tredje kvartalet 2022.
Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan fördelas mellan Kropphus AB och Melleruds
kommun. Kostnaden föreslås fördelas utifrån respektive parts fastighetsyta inom planområdet
och nyttan av utförda utredningar. Tillväxtenheten kommer att upprätta ett plankostnadsavtal
mellan parterna som reglerar kostnadsfördelningen i detalj.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, § 63.
Byggnadsnämndens beslut 2021-09-22, § 163.
Start-PM, 2021-09-23
Kommunstyrelsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, § 323.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.
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2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska
anta detaljplanen.
3. kommunen bekostar delar av planarbetet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande

sida
19

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 221

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
20

Dnr KS 2021/258

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 2/2021).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera
är följande:
•
•
•
•

SoL-äldreomsorg
SoL-omsorg om personer med funktionshinder
SoL-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För andra kvartalet 2021 finns ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 § SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrapporterat till IVO
den 23 augusti 2021.
Vidare finns ett beslut LSS 9 § 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till IVO den 23 augusti 2021.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2021-08-31, § 105.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 305.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 2/2021).
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/482

Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022 enligt följande:
Kommunfullmäktige
Ons 26 januari

Ons 20 april

Ons 21 september

Ons 19 oktober

Ons 23 februari

Ons 25 maj

Ons 16 november

Ons 23 mars

Ons 22 juni

Ons 14 december

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:
Kommunstyrelsen
Ons 12 januari

Ons 6 april

Ons 10 augusti

Ons 5 oktober

Ons 9 februari

Ons 4 maj

Ons 7 september

Ons 2 november

Ons 9 mars

Ons 8 juni

Ons 30 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tis 11 januari

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 25 januari

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 8 februari

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 22 februari

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

Tis 8 mars

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 22 mars

Tis 21 juni

Tis 13 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis 8 februari

Tis 19 april

Tis 4 oktober

Tis 1 mars
Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)
Miljö- och hälsorådet
Mån 14 februari

Justerandes sign
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Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 § i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
Beslutsunderlag
• Kalender 2022.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 306.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022 enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/504

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska kommunstyrelsen utse ny
ersättare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till valberedningens förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att utse Youseff El-Ghoul (MP) till ny ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Youseff El-Ghoul
Personalenheten (löner)
Troman
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§ 224

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 § bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:
Motion
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser
Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om att
Melleruds kommun
förstärker insatserna
för barns och ungas
hälsa

Justerandes sign

Dnr

Inlämnad

Motionär

KS 2017/733

2017-12-20

Roland
Björndahl (M)

KS 2018/125

2018-02-20

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2018/519

2018-08-27

Jörgen Eriksson
(KIM)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

KS 2020/250

2020-04-09

Michael Melby
(S)

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

2021-05-11

Michael Melby
(S) Marianne
Sand Wallin (S)

KS 2020/288

KS 2021/277
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Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 307.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 225

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
§ 9). Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:
Medborgarförslag

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Status

KS 2017/327

2017-06-08

Paula
Jacobsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2018/355

2018-05-24

Lennart Norén

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson

Medborgarförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/345

2019-06-20

Lars-Göran
Johansson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/416

2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks
tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid
Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls barnstuga i Dals
Rostock
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Inlämnad

Inlämnad av

Status
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan i
Mellerud

KS 2019/443

2019-09-06

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

Medborgarförslag om
fritidsbank

KS 2020/502

2020-08-04

Hannah
Andersson

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

Medborgarförslag om
väjningsplikt i korsningen
Kapellgatan/Köpmantorget

KS 2020/614

2020-10-06

Ing-Mari
Hultgren

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
skateboardramp i
Åsensbruk

KS 2020/777

2020-12-09

Ludwig
Jonsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/11

2021-01-08

Sten-Göran
Aaraas

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/17

2021-01-12

Marie Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/101

2021-02-15

Eva och Ronnie
Åkerstedt

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/144

2021-03-09

Christian
Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/395

2021-06-21

Linda Sjötun
Flood

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan
Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk
Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen
vid grönområdet på
Erlandserud
Medborgarförslag om att
skyltar med förkörsrätt
sätts upp vid refugerna
längs Viaduktgatan i
Mellerud
Medborgarförslag om att
plantera japanska
körsbärsträd längs
grönområde vid
Österrådaplan
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Medborgarförslag om gångoch cykelväg från
centralorten till Bloms
Varuhus
Medborgarförslag om
cykelväg på eller bredvid
järnvägen från Håverud till
Mellerud

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Status

KS 2021/434

2021-07-30

Monica
Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2021/481

2021-08-30

Mirjam Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 308.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 226

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap § 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:
Medborgarförslag

Dnr

Inkom

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i
Åsensbruk

KS 2018/569

2018-09-25

Medborgarförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral

KS 2018/677

2018-11-12

Medborgarförslag om att snygga
till f.d. lekplatsen vid Södergatan i
Mellerud

KS 2019/341

2019-06-11

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade
den 8 september 2021 att
bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park
klipper gräset och sköter
grönytorna runt om
lekparken regelbundet.

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

KS 2019/547

2019-11-06

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget.

Medborgarförslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020/345

2020-05-13

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att bifalla
förslaget.
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Dnr

Inkom

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid Rådaskolan

KS 2020/427

2020-06-15

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid Rådaskolan

KS 2020/428

2020-06-15

Medborgarförslag om
aktivitetsparken vid Rådaskolan

KS 2020/434

2020-06-16

Medborgarförslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/
Bergsgatan

Medborgarförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder
vid övergångsstället på
Dalslandsgatan/GC-väg från
Gerdsrud
Medborgarförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder
vid övergångsställen utanför
Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen
Storgatan/Odengatan
Medborgarförslag om seniorbiljett
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KS 2020/615

2020-10-06

KS 2020/641

2020-10-15

KS 2020/643

2020-10-16

KS 2020/678

2020-10-29
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara
tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Kommunstyrelsen beslutade
den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara
tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Kommunstyrelsen beslutade
den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara
tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara under genomförande
med trånvisning till den
trafikåikerhetshöjande
åtgärd som finns med i
budgetplanen 2023.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget då kommunen inte
äger vägen men ta upp
frågan med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.
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Medborgarförslag

Dnr

Inkom

Beslut

Medborgarförslag om buss från
Ängenäs till Nordalsskolan

KS 2020/764

2020-12-07

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23
juni 2021 att avslå förslaget.

Medborgarförslag om gratis
bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+

KS 2020/792

2020-12-14

Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

KS 2021/84

2021-02-09

Medborgarförslag om förbättring
av socialnämndens kallelser och
protokoll

KS 2021/135

2021-03-05

Kommunstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att förslaget
anses vara under genomförande med hänvisning till
det arbete som pågår med
kommunens friluftsanläggningar.
Socialnämnden beslutade
den 30 mars 2021 att anse
förslaget besvarat med
hänvisning dels till
nämndens pågående
utvecklingsarbete med
kallelser och protokoll enligt
kommunallagens regler och
revisorernas genomförda
granskningar samt
genomförda utbildningar för
presidier, gruppledare,
förvaltningschefer och
nämndsekreterare.

Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 309.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 227

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
B - PERSONALÄRENDEN
B 4 Tillsvidareanställningar
4.5 Tillsvidareanställning övrig personal

§ 2/2021

B 6 Anställningens upphörande
6.1 Uppsägning

§ 3-4/2021

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN
C 15 Ekonomiärenden
15.8 Bank

§ 4/2021

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
17.4 Bostadsanpassningsbidrag

§ 7-8/2021

H MEDBORGARKONTORET
H 23 Färdtjänstärenden
23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736)

§ 5/2021

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735)

§ 3/2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 228

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 148, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga), på fastigheten Östra Järn 1:75. Dnr 2021.149
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 149, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för brygga, på fastigheten
Bräckan 1:3. Dnr 2021.159
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 150, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus, komplementbyggnad och ny byggnad av komplementbyggnad, på fastigheten
Bolstads-Torp 1:52. Dnr 2021.180
• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 151, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus, två komplementbyggnader samt anläggande av pool, på fastigheten Bråna 1:56.

Dnr 2021.196

• Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2021, § 152, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad, på fastigheten Östra Järn 1:86. Dnr 2021.197
• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2021-08-26. (2 styck)
• Finansiell rapport per 2021-08-31. Dnr KS 2021/90.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 229

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen informerar om och diskuterar aktuella frågor:
• Direktionsmöte Dalslands miljö- och energiförbund 7 oktober 2021
• Tåginframöte 8 oktober 2021
• Återinvigning av Tresticklans nationalpark 9 oktober 2021
• Möte med projektledare för Campus Dalsland 12 oktober 2021
• Studiebesök Torpa kretsloppspark i Vänersborg 12 okotber 2021
• Presidiemöte AB Melleruds Bostäder 12 oktober 2021
• Polsam 14 oktober 2021
• Möte med Regionutvecklingsnämndens presidium 15 oktober 2021
• Ägarsamråd Dalslands miljö- och energiförbund utredning 15 oktober 2021
• Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds ägarsamråd 19 oktober 2021
• Politiskt samråd Naturbruksutbildningar 19 oktober 2021
• Möte ang. utveckling av Sunnanå 20 oktober 2021
• Möte med Entropi 21 oktober 2021
• Ordförandens medverkan demensföreningens möte 25 oktober 2021
• Tågmöte Nord – dialogmöte Västtrafik 27 oktober 2021
• Styrelsemöte Dalslands Turist AB/Visit Dalsland 27 oktober 2021
• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 28 oktober 2021
• Möte med representanter för personalklubben Råmeo 2 november 2021
• Jörgen Eriksson (KIM) lyfter frågor kring politikerdatorer. Ordföranden kontaktar partiernas
gruppledare om hur man jobbar vidare med frågan.
• HLR-utbildning/Första-hjälpen-utbildning i samband med kommunstyrelsens möte
12 januari 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 230

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Möte med Kommunala ungdomsrådet 13 september 2021
• Möte med Miljö- och hälsorådet 13 september 2021
• Möte med Industrigruppen, Örs cementgjuteri 14 september 2021
• Möte med Näringslivsrådet 15 september 2021
• Deltagande på PRO-möte 15 september 2021
• Ordförande och 2:e vice ordförande deltagande vid dialogmöte med polisområdeschef
Jenny Wester, Östra Fyrbodal 17 september 2021.
• Företagsbesök HÅFAB 20 september 2021
• Styrelsemöte Dalsland Turist AB 21 september 2021
• Kommunstyrelseordförandemöte med Sveriges Kommuner och Regioner 22 september 2021
• Möte med Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet
22 september 2021
• 2:e vice ordförande deltagande vid direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund
den 23 september 2021
• 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och förvaltningens möte med Trafikverket
29 september 2021
• Landshövdingens möte med länets mindre kommuner 30 september 2021
• Krisberedskapsveckan – möte med biskop Sören Dalevi 1 oktober 2021
• Blåljusdag – brandstationen 2 oktober 2021
• ABF – nya lokaler/uppvaktning 3 oktober 2021
• 2:e vice ordförande m.fl. deltog i möte om konstsnöanläggning 5 oktober 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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