KALLELSE
2021-05-31

DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tisdagen den 8 juni 2021, klockan 08.30 – 16.00

Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams

Ledamöter
Morgan E Andersson
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Michael Melby
Ulf Rexefjord

(C)
(M)
(KD
(S)
(SD)

Ersättare
Peter Ljungdahl
Mohamed Mahmoud
Jörgen Eriksson
Thomas Hagman
Liselott Hassel

(C)
(MP)
(KIM)
(S)
(SD)

OBS! På grund av rådande pandemiläge genomförs sammanträdet via Microsoft
Teams för alla förutom ordförande och 1:e vice ordförande samt kommunchef och
sekreterare.
Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Eva Pärsson (M)
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)
• Tidpunkt för protokollets justering – 8 juni 2021, klockan 16.30
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Vänersborg/Mellerud
Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Väst

Kommentar
Tanja Mattsson kl. 08.35
Tanja Mattsson

26

3

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ),
årsredovisning och revisionsberättelse för 2020

Elisabeth Carlstein kl. 09.30
BILAGA

32

4

Disposition av ekonomiskt överskott 2020 från
Dalslands miljö- och energiförbund

Elisabeth Carlstein

47

5

Prognos 1/2021 för kommunstyrelsens verksamhet

50

6

Prognos 1/2021 för Melleruds kommun

Elisabeth Carlstein, 09.40
Karl-Olof Petersson
Magnus Olsson
Lena Francke
BILAGA
Elisabeth Carlstein
BILAGOR

2

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

1

Sida
4

53

7

Prognos 1/2021 för AB Melleruds Bostäder

Elisabeth Carlstein

58

8

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

Karl-Olof Petersson
Elisabeth Carlstein

65

9

Budget 2022 för Melleruds kommun,
verksamhetsplan 2023-2024

69

10

Överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och
Melleruds kommun gällande Pilgrimsleden

Elisabeth Carlstein, kl. 10.30
Jeanette Sjölund
BILAGA
Filip Björndahl, kl. 11.00
Maria Wagerland

11

Svar på medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds kommun

Filip Björndahl
Maria Wagerland

89

12

Svar på medborgarförslag om att kartlägga ödehus
på landet

Filip Björndahl
Maria Wagerland

94

13

Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i
anslutning till Vita Sannar och närområdet till
Sunnanå
Svar på remiss - Ändring av byggnadsplan för del
av Liane 1:1

Filip Björndahl
Maria Wagerland

110

Freddie Carlson, kl. 11.30
Maria Wagerland
BILAGA + ARBETSMATERIAL
Freddie Carlson
Maria Wagerland

118

14

81

15

Seniorkort i Melleruds kommun

16

Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde

Maria Wagerland
ARBETSMATERIAL

127

17

Tillväxtfrågor

Maria Wagerland

129

18

Viltvårdsplan för Melleruds kommun

Suzanne Håkansson, kl. 13.30
Magnus Olsson

130

19

Projekt Ny lekplats Ängenäs, startbesked

139

20

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

Patrik Storm, kl. 13.45
Magnus Olsson
ARBETSMATERIAL
Patrik Storm
Magnus Olsson

21

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför
Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i
korsningen Storgatan/Odengatan
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället på
Dalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud
Svar på medborgarförslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/Bergsgatan

Patrik Storm
Magnus Olsson

146

Patrik Storm
Magnus Olsson

149

Patrik Storm
Magnus Olsson

152

24

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i
Åsensbruk

Patrik Storm
Magnus Olsson

155

25

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

Patrik Storm
Magnus Olsson

158

22
23

2

120

142

26

Svar på medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i Åsensbruk

Patrik Storm
Magnus Olsson

162

27

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt Patrik Storm
pandemilagen
Magnus Olsson

165

28

Samhällsbyggnadsfrågor

Magnus Olsson

172

29

Malin Hennix, kl. 15.00
Anna Granlund

173

30

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

Anna Granlund

186

31

Uppföljning av heltidsplanen 2021

Jeanette Sjölund, kl. 15.30

187

32

Aktuella frågor

198

33

Rapporter

199

Ordföranden

/

3

Chefssekreteraren

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelseförva ltn

ARENDE

i

n

2021-06-01

gen

1

Dnr KS 202L1148

Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1, anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-t2-3t

2,

avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.
Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Men
utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest
lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av insatser
samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 202L,5 159, att återremittera ärende för en djupare
analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25
maj 2021.

Beslutsunderlag

o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
o Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020
. Arbetsutskottets beslut 20ZL-O5-04,5 159,
. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer

Sida

1 (s)

20zL-04-22

Socialnämnden

gående av Sa mord n i n gsförbu ndet Vä nersborg / Mel Ierud
och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp
Sa m

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1.

anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses

202t-t2-3r.

2.

avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda
förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både
för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av
hand lingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap
i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en
Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande for valet är även hur
Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud
av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa
tillgänglighet för kommuninvånarna.

Beslutsunderlag
. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

r
o

Grästorp samt i Samordningsforbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020

Beskrivning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Socialförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer

202I-04-22

ställning till samt fatta besluta i fråga om etL framtida samgående av de båda
förbunden. Utgångspunkten i de båda styrelsernas förslag är att
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya
förbundets formella start föreslås till den I januari 2022.
Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
lämnat sin tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal
med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig
för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021.
Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och
ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i
Trollhättan.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både
för- och nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp. Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av
handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfara nde kring medlemskap
i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en
Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera pafter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud
av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa
tillgänglighet för kommuninvånarna.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund

Alternativ I - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
+ Mellerud och Vänersborg
Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

-

Fortsatt gemensamt kansli fram tom.202L-L2-3L
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2027-12-3I,
förbundens eget befintliga kapital står kvar.
Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

2022-0L-0r.

Fördelar:

-

Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre
sårbarhet.
Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor.
Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
Lång efarenhet av samverkan med Vänersborg.
Till stor del en gemensam arbetsmarknad.
Upparbetad samverkan inom ESF projekt All-In (för främst utrikesfödda
kvinnor).
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer

20zL-04-22

Nackdelar:

-

De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.
Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de
administrativa uppgifterna.
Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma
överens (stor beredningsgrupp/styrelse).

Verksamhet:
Ska även foftsatt finnas verksamhet i alla kommuner, enligt förbundschef Ann

Kickeus. Ny verksamhetsplan för 2022 i november.
Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan

All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

-

Budget ca 10 miljoner,
Kostnad för Mellerud 175 tusen.
Befolkningsantal LzB 152 personer.

Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp.

Konsekvenser:

-

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from.
2021-06-30.
Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
Uppsägningstid i befintligt (Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar.

Fördelar:

-

En enligt Anita (enhetschef AME) välfungerande befintlig samverkan

Nackdelar:

-

Sårbart och begränsade ekonomiska förutsättningar
Både Vänersborg och Mellerud ser fler fördelar kring att ingå i ett större
samordningsförbund.

Verksamhet:

-

Hälsostöd i Mellerud

ÄfR-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg
Socialt företagande
All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

-

Budget ca 4,2 miljoner.
Kostnad för Mellerud 193 tusen.
Befolkningsantal 48 936 personer
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MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer

202I-04-22

Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud
Mellerud beslutar att:
motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp,
anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses

1.

2.

202r-L2-31.

Konsekvenser:

-

Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.

Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0L-0L

Fördelar:

-

Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor
Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
Färgelanda är medlem.
Mer trolig arena kring framtida vårdsamverkan.

Nackdelar:

-

Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de
administrativa uppgifterna.
Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma
överens (stor beredningsgrupp/styrelse).

Verksamhet:
Alla kommuner ska ha tillgång till insaBerna utifrån behov enligt
förbundschef Gudrun Em ilsdottir.

Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut,
arbetsprövningar i Uddevalla.
Rehabvägledare mobilt team (6 st),
Socialt företagande

Ekonomi:

-

Budget ca 10,4 miljoner.
Kostnad för Mellerud ca t75 tusen.
Befolkningsantal 141 618 personer

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmå|, Dals-Ed,
Säffle, Arjäng+ Mellerud
Mellerud beslutar att:
motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samord n ingsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp.
anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses
z02L-12-3L.

1,

2.

8

Sida

4 (s)

A

rljr
al

rt

flF

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer

202t-04-22

Konsekvenser:

-

Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0I-0L

Fördelar:

-

Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
Bengtsfors, Dals-Ed och Ämål är medlemmar,
Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och
nyanlända).

Nackdelar:

-

Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma
överens (stor beredningsgrupp/styrelse).
Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

-

En väg In Bengtsfors
FINSAM teamet Åmål

IndividsamverkanDals-Ed
SamverkanskontoretSäffle
Integrerad samverkan Ärjäng

Ekonomi:

-

Budget ca 5,8 miljoner.
Kostnad för Mellerud ca 180'tusen
Befolkningsantal 61 52I personer.

Tanja Mattsson

Mikael Nilsson

Socialchef

Verksa m hetsutveckla re

079-0626s03
mikael. nilsson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Förbundschef Samordni ngsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

sida

202L-0s-04

16

Dnr KS

202I|I4B

Samgående av Samordn i ngsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2,

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 202I.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförualtningen att presentera en
utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som frnns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definieras och där
medlemskap i Samordningsftirbund kan anses vara den bästa losningen.
Socia ldemokraternas motiv kan form u leras :

.

Den Aänsteskrivelse som presenteraB inför förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den
verksamhebanalys och ekonomska analysen som bör ligga till grund för uår roll att kunna göra
den politiska bedömningen.

. Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn t1änsteskrivelse. Tyvän ökade osäkerheten
än mer kring hur ett väl grundat ftirslag till beslut bör vara underbyggt, istället för ett allmänt
tyckande om Melleruds sttuation och val kring Samordningsförbund i DalslanQ Väst (lJddeualla,
Bohuslän) eller att följa med uår tidigare samarbetspartners val, där Vänersborg går till
Tro llhä tta n, Grästo rp.

.

Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklaft läge kring
all vår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av tuå kommuners
socialförualtningar tillmmmans med Bengbfors, den påbörjade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på att
ständiga omorganisationer, chefsbyten och att nya karrärer är nyckeln till att politiskt styra så
att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid
Socialförualtningen i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden,
Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar
ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men av
strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i
Samordningsforbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett
större förbund, där flera pater har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

ndes

Utd
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MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrelsens
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2021-0s-04
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Beslutsunderlag
Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

.
.
.

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

.

Socialförvaltningens $änsteskrivelse

14 december 2020

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan
Arbetsutskottet

besl

E Andersson

(C), DanielJensen (KD) och Michael Melby (S):

utar att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202L.

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Socialchefen
Socia lförua ltn i ngens verksam hetsutveckla re

11

Utdragsbestyrka nde

lngrid Engqvist
Från:

Skickat:

Tiil:
Ämne:
Bifogade filer:

Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>
den 14 april2021 10:47
Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se'; Trollhattans Stad
hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud
Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; Protokoll
12 juni 2020.pdf; Protokoll den 14 dec extra möte styrelsen.pdf;
Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

Vi hor haft ett medlemsamråd den 72 april och det framkom ott denna hemstöllan inte nått lram till samtliga
kommuner så jag gör ett nytt försök här.

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud I
till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert
förbunden
till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda
ställningstagande om att slå samman
förbunden träffas regelbundet och kan svara på aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar
senast den 1juni, hoppas det går för sig. Är tacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning
av beslut i er kommun. Mer om id6er om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 1-2 april
10.00. lnbjudan kommer till detta senare.

Jag skickar här på uppdrag ut en hemställan

Tack på förhand

Samordningsförbunden

Ann Kickeus
Förbundschef för:
Sa

mord ningsförbundet Trol lhätta n,

Lil

la Edet och

G

rästorp

461 83 Trollhättan
samt:
mo rdni ngsförbundet Vä nersborg/Mellerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461" 83 Trollhättan
Sa

Besöksad ress: Österlå ng gaLan 47 i Tro IIhätta n

Telefon: 0520-496949
www.softleg.se
www.samverkanvg.se
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SAMORDN I NGSFÖRBUN DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

PROTOKOLL
Extra styrelsem öte Samord n i n gsfö rb un det Vä ne rs borglMel
den 14 december 2A20

le ru

d

Dag: Måndag den 14 december 2020
Tid: 16.00-18,00
Flate: Österlånggatan 47 i Trollhåttan
Nårvarande fedamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

(vGR)
(AF)

(Vänersborga kommun)

deltar via Slqype

(FK}

Ersättare;
Joakim $jöling

(vGR)
(Meltoruds kornmun)

DanielJeneen

deltar via $kype
deltar via telefon

Övriga:
Ann Kickeus, förbundschef

S 103 Faetstållande av

dagordning

Ordförande Linda Jansson hälsar vålkommen till dagans möte och dagordningen som är utekickad godkånns rned titlägg till övrigt angående insateen samordnaren till arbetsintegrerade gociala företag,

S 104 Val av iusterare
Til I j ustera re väljs

Anders Pauleson, Arbetsförmedlingen.

$ f 05 Föregåenda mötesprotokoll från den 27 november 202A
Frotokollet som sånts ut med handlingarna gås igenom, slutjusteras och låggs dårefter till
handlingarna.

S 106

Viljariktnlng samgående mod eamordningsförbundet Trollhåttan, Lllla Edet och

Gråetorp
Mötat diskutarar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhåttan, Lilla Edat och Gråstorp. Vånersborgs kommun, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan ståller sig bakorn viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma med protokollsanteckning,
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SAMORDN I NGSFöRBU

$ 107 Möteetider 2021 - förelag

1
$tyreleemöte 2
Styrelsemöte 3
$tyrelsemöte 4
$tyrelsemöte 5
$tyrelsernöte

DET VÄN ERSBORGIM ELLERU D

N

till bselut

23/3 klockan 9,00
1214 klockan 9.00

4/8 kfockan 9.00
28/9 klockan 0,00
17111 klochan 9,00

$ 108 övrlga frågor
Förbundschef informerar angående ett beredningsgruppens tjånsteman från Melleruds kommun haft intErnannons ute angående en samordnare på halvtid för eamordning och stöd tfll
arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ute, Få har svarat och i dagstäge
finns ingen aktuell kandidat, Förfrågan har gtåtlts till Coompanlon om de har en samordningsresurs eom skulfe kunna samordna uppdraget. Förslag finns on'] att Melleruds kommun gör
ett avtal om sanrordnartjånsten för 2021. Ekonomickt råcker de medel som avsatts till40

o/o

tjånst. 400 tkr som skulle råcka för eamordnare och avtalangående tjånster från ASF Reaurs. Det blir en lite annorlunda löenlng men år det ok så jobbar vi vidare på detta, Mötet
tycker att förslaget är bra och förbundschef får i uppdraga att fortsåtta planeringen,
Ordlörande lnformerar angående att et presidiemöte inplaneras med de tre presidierna eom
deltog vid medlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

$ {09 Näcta möte
Nästs möte är ett extrainsatt etyreleemöte som håfls på Österlånggalan 47 i Trollhåttan den
2313 klockan 16.00,

S f 10 Mötet

avslutar

Ordförande tacka för dagens möte och mötst avslutas.

Ann Kickeus, eekreterare
J

Anders Paulsson

Linda Jansson, ordförande

Protokollet ans[ås på www,samveknavq"se/Samordningsförbundet Vånersborg/Mellerud

14

Ann Kickeus
Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>
den 14 december 202A 16:51
Ann Kickeus
protokollsanteckning

Från:

Skickat:
Tilh
Ämne:

HeJ

Annl

Här kommer min protokollsantecknfng.
Jag som ersättare för Melleruds kommun I styrelsen för samordnlngsförbundet VånersborglMellerud vlll framföra den

åslktJag hade vld dagens möte, I första hand vllle vifå tillett halvt års avtaltlllmed nuvarande administratlon, I
andra hand ville vi stå kvar i vårt förbund och inte fusionera med TrollhåttanlLllla EdetlGrästorp I dagsläget. Vl tror
att det är nödvändigt att rationalisera än mer och ser FyrBoDal som den naturliga ärenan. Om den nu föreslagna
grupperlngen lnte anser det som högprloriterat att bfi bärkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta tlll
det nya förbundet. Detta får dock först beredas på gångse sält I kommunslyrelsen och kommunfultmäktlge I
Mellerud.

Med vänlig hålsning
Daniel Jensen
Förrroendovald

Melleruds kommun

www,mellerud,se
MELLERUDS

KOMMUN

Del här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren år, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så ska du
inte klicka på lantar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om detta mailet är såkert eller inte, vånligen vänd dig till lT-avdelningen på
telefon 0520 - 49 7912, eller www,7912.se
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Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober

2O2O

Morgan Andersson, Mellerud Kommun hålsar alla välkornna till årets madlemssamråd som denna
gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud
Deltagande är medlemsrepresentanter sarflt styrelser for Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Gråstorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Såffle och Årjäng. En kort
presentationsrunda genomförs och dagordnlngen presenteräs

Dagordning:
Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi
lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling
Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden 2At9 - verksamhet och ekonomi
Förbundcheferna Bresenterar 2019 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin
helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden
befinner sig i en ännan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i
äugusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med
SOFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre
förbunden emellan enades man om att varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid

dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde
samt sämmanfattär de analyser som genomförts,
vÄNERSBoRG/MELLERUD,

swor

Styrelsen enades om ått utgå ifrån frågeställningen - ätt ingå i ett större Samordningsförbund samt

att utgå från för vem persBektivet
Styrkor
Ta del av

fler resurser, större kunskapsbank,

Möjligheter
Båtile kompetensutveckling

kompetensutveckling, mer muskler

Stabilare örgänisåtiön

Mindre sårbart

Båttre för medborgaren

Mer resurseffektivä, stärkare ekonomi

Hittä en effektiv arbetsorgan isation

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

Finns erfarenheter ått tillgå om resån

medborgare och professionella
Öppenhet I takten, vid vilja att växä
Svdgheter

Hat

Geografiska avstånd

Minskat administrativt statligt bidrag

lnlärningsprocess kommuni kation

DelaktighetsutmaninBar

Tröghet * för stor beredningsgrupp /styrelse

Tappa det nära perspektivet
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aÅo-esÅ,

swor

Styrelsen i BÅD-ESÅ har utfört SWOT i f'era steg då det pågår dlskussioner om ut6kat

samarbete/sammanslagning både med ArvlkalEda och Fyrbodal.
Styrka

Möjligheter

ökade resurser i relation till framtida utveckling med

Hållbara insatser

minskade medel. Styrkä att kunna ha medel för

Hållbar utveckling

insatser och en verkstållande tjånsteperson.

Starkare marknadsföring

Tydlighetr Organisationen blir greppbar och starkare
med bibehållen tJänsteperson på heltid.
Såkerställande av personal

Mer effekt ut utav medlen
Dra lärdomar av att bibehålla lånsgränser,

projekt med externe medel utlfrån två regioner

Nyttjände av personal över gränserna

kan ta del av framgångsfaktorer

Kvalitd i ledning och styrning från en stärk styrels€

och en tydlig förbundschefsroll
Fler insatser för individerna
Ha dubbla nätverk,

"ta det bästa från grannarna"
ett förbund ger större styrka

Lika stora kommuner i

Hot

Svaghcter

Geografiska avstånd bland annat svårigheter för

Två eller flera fbc nätverk, splittränd€?

ökad adm externa medel ex

ESF

- Merarbete vid

individer att resa.
Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort

ansökan externa medel, länsgränsen innebär
ansökan på två olika stållen

hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring
täppas bort.

Två regioner/två statliga org

Otydlig styrning beroende på

Två regioner/två statliga org "splittrat"

styrelsesammansättningen,

Otydlig styrning

ökad tröghet större förbund, långre processer? Tid
att bygga upp "nyä" kontäktvågar, veta vilka vägar

Minskat inflytande fr mindre kommuner

man ska gå

TROLLHÄTTAN, LTLTA EDET OCH GRÄsTORP,sWOT

MöiliEh-e.tejl

Stvrkon
Använda hela geografiska området

Större utbud och möJllgheter

Personal och deltagare över kommungränser

Vara I ett större sammanhang

Vara mer anonym som deltagare
Större orgänisation "mugklet" resurser kompetens

Mera resurser till större sätsningär
gåttre för medborgaren

Stark organisation

Lika

Mindre sårbarhet

Får

Svgehete!::

Hotr

Centraliserade aktiviteter

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

Säkerställandet äv inflytändet lökält hotås

Tappar oråanl$äti6ner/pafter

ökad tröghet

Missar ätt kunna stödja samverkan i det lokala

förutsättningar för samverkan

till sig pårlor

Minskat inflytände från mindre kommuner och

kommunkollektivet
Större organisätioner blir otydligt
ölika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund
Representant från Tanum kommun och Försåkringskassan delar sina erfarenheter av samSående
mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Våst, Fördelar som lyftes fram var
upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, ingen försåmring gentemot enskild individ,

förbundet har blivit en plattform för ökad sanrverkan då
kom m unerna på postern a ar df lrande I vice o rdföra nde.

AF

"försvunnit". I presidiet roterar

lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund år att se samverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacltet för att ex söka

ESF

medel.
lnspel från Vänersborg kommun som gårna ser en större organisation för att minska sårbarheten och
öka förmågan och möjligheterna att samverka. Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks även av
Västra 6ötalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från
Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och uWeckling
Trollhättans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa
distans till medborgarna och den enskllda individen. Risk att kommunerna endast får en representänt
i styrelsen. Större är inte

alltid bättre,

VGR tycker det är vlktlgt

att alla kommuner kommer till tals samt att ha individerna i fokus. Viktigt ätt

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vlkten att dela goda exempel bland ännat utlfrån Samordningsförbundet

TrollhättanlLilla Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och
starkare.
Lllla Edets komrnun ståller slg frågande tlll varför rnan skall göra en sammanslagning och hur blir det

bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med

ESF

då detta inte

är förbundens huvudsakliga uppglft,
Säffle kommun uppger att de även har samverkan på andra håll och de önskar veta hur
diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värmland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ståller sig positiva till större Samordningsförbund och vill

få mer effektiva insatser till medborgarna,

Nästa steg är förslagsvis att göra ett ömtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och

svagheterna som framkommit och väga de mot varandra,
Vänersborgs kommun ånser att diskussioner behöver fåras mellan SOFTLEG och SOFVM om
samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poångterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänte
diskussionerna på medlemssamrådet,
Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tär initlativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls I april202L

Avslut
Medlemmarna ger i uppdrag till styrelserna att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan
återfcira i nform atio n ti I medl emsrep resenta nterna,
I

Minnesanteckningar av
Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:
M ed I emsre p re se nto nte r

Paul Akerlund

Trollhättans Stad

Julia Fårjhage

Lilla Edets kommun

Morgan Andersson

Melleruds kommun

Annelie Guilotte

Vänersborgs kommun

Martin Carling

Dals-Eds kommun

Dag Rogne

Säffle kommun

Lotta Robertsson Haren

Åmåls kommun

MirzalCelhasic

AF Värmland

Silvija Mehrstam

Arbetsförmedlingen

Marla Nilsson

Västrä 6ötalandsregionen

Arne Rydbäck

Försåkringskassa n

digitalt

Styrelse Trollhättan, Lilla Edet ach Grästorp

Hanson
Sofia Lantr
Monica

Margareta

Fredriksson

Paulsson
Thomas Johansson
Zara Blidevik
Linda Biltmark

Anders

Sty relse Väne

flera förbund

Försäkringskassan
Våstra Götalandsregionen

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Grästorps kommun

digitalt

Lilla Edets kommun

Försäkringskassan

rsborg/ M e I leru d

Nyberg
DanielJensen
Joakim Sjöling
Linda Jansson
Sofia Lantz
Anna Andersson
Anders Paulsson
Dan

Trollhättans Stad

Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
VGR
VGR

Försåkringskassan

flera förbund
flera förbund

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Försäkringskassan

19

Styretsen BÅDEiÅ

Anita Karlsson
Kenneth Gustavsson

Dals Eds kommun

Jerry Saxln

Åmåls kommun

Anders Paulsson

,Arbetsförmedlingen

flera förbund

Anna Andersson

Försäkrlngskassan

flera förbund

Samt
Roger Wallentine

Tanums kommun

Elisabeth Rahmberg

Våstra Götalandsregionen

Martin Jansson

verksa m hetsutvecklare

Helene Olsson

förbundschef

Ann Klckeus

förbundschef

Bilaga: Bildspel Samordnlngsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÅN EXTTA iNsätt STYRELSEMÖTE SAMORDNINGSFöRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OGH GRÄSTORP 2020.06.12

Tid:

8.30-9.30

Platr: $tadshuset i Troflhåttans Stad
Nårvarande vid styrelsemötet:
Tj ä n stgö ra nde I edam

Monica Hanson
Sofia Lantz
Alrnasa ldrizovic

öter
Trollhåttans $tad
Försåkringskasgan

Arbetsfömedlingen

deltar via Skype

Grästorps kommun
Lilla Edets kommun

deltar via Skype
daltar via Skype

Ersättare
Thomas Johanseon

Zara tslidevik

övrtga
Ann Kickeus

förbu ndschef/sekreterare

$ 33 Fastställande äv dägordnlng
Ordförande hålsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkänns. Margareta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgon€n meddelat förhinder. Båda har
meddelat ätt man positivt etåller eig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet.
$ 34 Val av justerare

Tilljuoterare för dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försåkringskassan.
$ 35 Föregående möteeprotokollfrån den

l7 mare

2020

Protokollet lrån föregående möte gås igenom och läggs dårefter titl handlingarna,
$ 36 Förfråga angående köp av admlnielrativa tjänster lnkommen från Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
Samordningsförbundspresidierna för Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundsledning under resterande året 2020. Anledning år att deras förbundschef slutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti,
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte
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den I juni. Förbundschef och förbundets ekonom har åven fått ta etållning till att utöver pågående arbetsuppgifrer adminlstrera ytterligare stt till samordningsförbund,
Efter presidiediskusEioner anser preeidiat att det inte år möjligt att kortsiktigt låna ut kanslipersonalsom eflerfrågas. Fråmst eee att det blir en ökad arbetsbelastning med tillexempel
två redovieningssystem för ekonomi och dubbelt av styrelsemötsn, beredningsgruppemöten och uppfdljningar av verksamhet i två förbudsornråden. Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som efte,frågas diekutaras att det bör tillsåttas ny resurs i form av processledare/utvecklingsledare sorn arbetar med lnsatserna i båda förbundens områden. Presidiet
slutsats år att om ett $änsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalae orn på långre
eikt och att intentionsn ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medfemmarna av förbunden kommer överens om detta,
Risker som see för det egna förhundet år att det btir l<nappt om personella resurser för en
tid, att pågående samverkansaktivitetar kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbetet kan komma att påverkas, Det blir också dubbelerbeta av mycket,
Styrelsen för Sarnordningaförbundet Trctlhättan, Lilla Edet och Gråstorp beslutar;
att stålla aig positiva till att avsåtta en halvtidsresurs, främst förbundschef och
ekönom, för den administrativa ekötseln av Samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud. ,Arbetet lede och utgår från kansliet i Trollhättan
att om ett arrtal uppråtts så ska även en heltidstjänst som processledare/utvecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snårast
att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till
avbrott elter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nöjd
att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

g 37 övriga lrågor
För dagen inga övriga trägar,

$ 38 Nästa möte den 24 september
Nästa möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då åven beredningsgruppen
detta för att bl,a, diskutera kommande verksamhetsårs aktiviteter, lnbjuden är åven dataskyddsombudet K[as Nilsson samt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl,
$ 39 Mötet avslutas
Ordförande taskar för dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar, Mötet avlutas.

Justeras

Kickeus,

ipL
Monica Hanson

Protokollfinns

www. soft leg,se samt www. samverkanvq. se
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Trollhättan mars 2021

Hemställan

till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, lilla

Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sammanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av
de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigare stöllningstagande och oktuella forum för dialoger:
2016 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen mynnade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområdena. Vid det årliga medlemsmötet 2OL7 framfördes från medlemmarna att de såg det posi-

tivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits gemensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt
samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det gemensamt ESF projektet ALL-lN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsförbundet AÅOfSÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.
Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT
analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.
Fördelar som ses med ett gemensamt förbund ör till exempel:

'/
'/
'/
,/
'/

Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sår-

bart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl
som de professionella
En

stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan

Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och mojliggör större samar-

betsarenor
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Nackdelar sorn ses med ett gemensamt förbund ör t.ex

,/

Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka

,/

Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande

r'
/
,/

Ökad tröghet
De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget

Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt:
Efter det att förbundschefen i Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så
delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordnings-

förbundet VänersborglMellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta
för tiden den l juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt
kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upp-

rättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att
kommunområdena Vänersbörg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå
i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 juni 2O2O.
Styrelsen för Samordningsförbundet VänersborglMellerud har vid styrelsemöte den 14 december 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.
Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den

t

januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 %vardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del
utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för att gå vidore i sammanslogningsprocess

att ställa sig positiva till samgående och
till att bilda ett nytt förbund från och med den 1 januari 2A22 så kommer underlag för beslut
i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är
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verksamhetens inriktning och budget från och med den

l

januari 2022 alt översändas för be-

slut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Svar angående ställningstagande

till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

ten sänds till Samordningsförbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

För presidierna

Monica Hansson

Trollhättans Stad

Sofia Lantz

Försäkringskassan

Linda Jansson

Västra Göta landsregionen

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

Bilasor

till hemställan

Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, $ 36 delad förbundsadministration för tiden den

l juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet VänersborglMellerud, den 14 december 2020, $ 106 Viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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Dnr KS 20211259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap
Samordningsförbu ndet Väst.

i

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek, Därför föreslås ansökan om medlemskap
Samordningsförbundet Väst.

i

Socialnämnden beslutade den 27 april202L, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag

.
.
.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut 2021-04-27, 9 56.
Kommu nstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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KS 20211259
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1 (1)

Kommunfullmäktige

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap
Samordningsförbu ndet Väst.

i

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra, Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap
Samordni ngsförbu ndet Väst,

i

Socialnämnden beslutade den 27 april202l, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsunderlag

o

Socialnämndens beslutZ0ZI-04-27, 5 56.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

sida

2A2L-O4-27

ss6

6

Dnr SN 2A2UI0A

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår fullmäKige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
och ge socialchef i uppdrag att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

Reset.ationer
Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Protokollsanteckning
Olof Sand (S) lämnar fciljande anteckning till protokollet;
Den Socialdemokratiska gruppen i Socblnömnden i Melterud lämnar vår till förellggande fönlag
till beslut; "Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap
tumordningsforbundet Väst'i Vi lämnar uår reseruation till förmän för eget föslag enligt

i

följande;

.

Att Sxialnämnden fattar beslut om aff uppdra till Socialförualtningen att presentera en
uttörfig och aklEt grundad analys kring de olika alternativ till mdlemskap som finns, för
l4elleruds kommuns biista, med utgångspunk ifrån de behov som kan defrniens och där
mediemskap i Samordningsft)rbund kan anses uara den bästa lösningen.

Socia ldemokraternas motiv kan formuleras

.
c

:

Den ljdnsteskriveln som presenterats inftir förslag till beslut i Socialniimnden saknar den
verlcsamhebanalys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund för vår roll att kunna
gcira den polltiska bedcimnfngen,
Den ftiredmgning som närnnden ftck före beslut rnnehåller inte den komplettennde
genomgång som hade kunnatkompensem en tunn (iänsteskn'velse. Tyvärökade
osäkerheten än mer kring hur ett väl grundat förclag till beslut bör vara underbyggt, isället
för e,tt allmänt tyckande om Melleruds situatron ach val kring Samardningsförbund
Dalsfand, Väst (Uddevalla, Bohuslän) eller att följa med vär ttidlgare samarbetspartners vat

i

där Vänercborg går till Trollhåttan, 6rästarp.

.

Rent allmänt anser vi Soataldemokmter i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all vår samverkan kring sammanEigEning av ledning och styrning av två kommunerc
sociilft)rualtningar til[sammans med Bengtr:foq den påbörjade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Stialdemokrater på
att säind4ra omorganisationer, chefsbyten och nya karrärer är nyckeln till att polittskt styra
så att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen
vid Socialftirvaltn ingen i fvlelleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu
ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna
Uddevalla, Fårgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen
Samordningsförbundet Väst,
lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
'-.

!

1r

,-,-L.1.

i\J

28

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

sida

202L-A4-27

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap

7

i

Samordningsförbundet Våst.

Beslutsunderlag

r

Tjänsteskrivelse 2021-04-16

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse $änsteskrivelse
med en fördjupad analys.
Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i uppdrag
att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsomgång

I

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner atl ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på egna förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Socialchef

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

Diarienummer
SN 2020/xxx

202l-w-xx

Sida

1 (2)

Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Förslag

till beslut

Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap
Samordningsförbu ndet Väst.

i

Sammanfattning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg
avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud
ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammgns med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera pafter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap
i Samordningsförbundet Väst.

Beslutsunderlag

r

Tjänsteskrivelse 202L-04-L6

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få
samordnade rehabiliteringsinsatser som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Samordningsförbunden finansieras med medel från staten, kommuner och
landsting enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som
syftar till att få samarbetet mellan parterna (Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region) fungera mer effektivt.
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg
avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud
ska tillhöra, Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. Ett
annat alternativ är samordningsförbundet för Bengtsfors, Ämå|, Dals-Ed, Säffle och
Årjäng där är även landstinget i Värmland en part.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

E-post

30

socialnamnd@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum

2021-rc<-xx

Diarienummer
SN 2020/rc<x

Samordningsförbundet Väst bedöms av strategiska skäl vara mest lämpligt.
Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
fcirutsättningar och är av liknande storlek. Även Dals-Ed och Bengtsfors utreder en
övergång till samordningsförbundet Väst.

Tanja Mattsson

Mikael Nilsson
Verksam hetsutvecklare

Socialchef

079-0626503
mikael, nilsson@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Socialchef
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Dnr KS 20211280

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

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

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

2.

bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen

för 2020.
Årets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat
pä -+t tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad
persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av
personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans.
Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).
Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseende rätWisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

.
r
o

Ärsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) 2020.
Revisionsberättelse
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunfullmäktige

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ), årsredovisning
och revisionsberättelse lör 2O2O
Förslag till beslut
Kommunful lmäktige besluta r

att Melleruds komm un

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

2.

bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) har översänt bokslutet jämte revisionsberättelsen

för 2020.
Ärets resultat uppgick till 363 tkr vilket är en förbättring från 2019 års negativa resultat på -+f
tkr. Rörelseintäkterna har minskat med 571 tkr till 6 683 tkr, vilket beror på minskad
persontrafik till följd av pandemin och även minskade driftbidrag. Anpassningar har gjorts av
personalkostnader för att få ekonomin i rimlig balans.
Det egna kapitalet uppgick till -296 tkr (-659 tkr).
Revisionen anser att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-lagen och
ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställningar per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Beslutsunderlag

.
.

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

Karl Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförva

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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kommunen@mellerud.se

DVVJ, Stiftelsen
Dal-Västra Värmlands

SAMMANTRÄD ES P ROTO KOLL

Järnväg
2421

s

Godkännande av daqordning

120

Förelagd dagordning godkändes med anmält tillägg avseende digital
bokning

s

Val av justerare och sekreterare.

121

Tilljusterare valdes Marie Therese Hadouche
Till sekreterare valdes Johan Abenius

s

Föregående protokoll

122

Protokoll av den 10 dec lades till handlingarna

Ekonomi

s 123

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

Rapport VD

s 124

a) VD redovisade

lägesrapporl vilken bifogas protokollet.

Fråga om ev skrivelse till relevant myndighet ang incidenter vid
övergång Bergs skola. VD kontaktar såkerhetschef Hultin.
Fråga om vägpassager dressinbana väcktes av Nils Andree
vilken adresserades till Bengtsfors kommun.

b) VD redovisade status i forstudien, återfinns i lägesrapporten

Justerandes sign
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Förvaltn i ngsberättelse
Styrelsen fdr Sliftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg, 862000-5929, får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen DVVJ, Dal-Västra Värmlands Järnväg, startade sin verksamhet 1987 av stiftarna Bengtsfors
och Melleruds kommuner. Syftet med verksamheten år ätt utveckla järnvägstrafiken mellan Mellerud
och Bengtsfors. Under sommarmånaderna körs personiågstrafik mellan Bengtsfors och Mellerud samt
i samtrafik med kanalbåtarna på Dalslands kanal, MIS Storholmen och MiS Dalslandia mellan
Bengtsfors och Håverud.
Godstransporter utförs mellan Billingsfors och Mellerud under hela året.
Under sornmarmånaderna gäller Västtraflks priserbjudande på DVVJ (ex^ regionen runt).
En dressinuthyrningsverksamhet startades också under 1987 mellan Bengtsfors mot Gustavsfors.
Under år 1990 inleddes ett dressinsamarbete med Arjängs kommun.
I dag går det att trampa dressin mellan Bengtsfors och Arjäng 52 km.
Stifielsen omprövar kontinuerligt verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar och
marknadsfaktorer, för att erbjuda kunderna en bra produkt.
Konceptet tåg- och dressintrafik utgör ett stoft reklamvärde för vårt område, då positiv information
sprids om vår verksamhet.

Pandemin har på olika säft påverkat verksamheten med en halvering av passagerartrafiken, ca 1A%
ökning av dressinuthyrningen samt i stort oförändrad godstrafik. I stort försvann hela den
internationella målgruppen där normalt tyska och norska gåster dominerar. A andra sidan hade vi en
kraftig ökning av svenska gåster.
Stiftelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under året.

Tågtrafiken
Persontågstrafiken har under såsong en 2O20 bedrivits frän 24juni - 25 augusti. Tågtrafikens
omfattning har varit kopplad till kanalbåtarna dår pandemin haft viss påverkan med mindre volymer.
Både genom inskränkningar i turtåthet liksom begränsningar i antal passagerare vid varje tur.
DWJ blir under sommarmånaderna en fdrstärkt länstrafik för tåg som berikar vårt område.
Taxan för linjetrafiken har varit 130 kronor per enkelresa Mellerud-Bengtsfors.
Den totala försäljningen för tågtrafiken var under året 362 tkr, vilket år en minskning med
Ca 54 o/o jåmfdrt med föregående års 786 tkr.

Antalet resenärer var under året 4083 st. mot 8153 st. föregående år inkl. tågcharler-resenårer, en
minskning med 50 %.
DWJ ingår i Resplus/samtrafikens erbjudande.

Dressinuthyrning.
Dressinuthyrningsverksamhet pågår året runt. Det är bara snö och is som kan hindra verksamheten.
Den totala försäljningen för dressinverksamheten var 964 tkr,
vilket är en ökning med ca 10 % från föregående års 874 tkr. Detta trots förlusten av
utlandsmarknaden genom pandemin och att vi inte hade bemanning iÄrjäng

Övrig försäljning
Butiksförsäljning som glass, vykort var 51 tkr vilket är en minskning med 15 % mot föregående år 63
tkr.

Marknadsföring
Den marknadsföring som pågått under året har till största delen skett i samarbete med företaget
Dalslands Turist AB och i kombination med övriga arrangörers marknadsföringsinsatser för området

'vr
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DalslandlVärmland.
Utveckling av upplevelser med dressin sker idag genom ett väl etablerat samarbete med samtliga
kanot -, camping- och turistarrangörer i vårt verksamhetsområde.

Järnvägstjänster och lokuthyrning
lnkomster av forsäljning av tjänst åt andra aktörer inom järnvåg har ökat från 2019 års nivå på 256 tkr
till 604 tkr för 2020. Detta beror i huvudsak på avtal med Väte Rail.
Entreprenadtjänster åt Green Cargo har skett i enlighet med faststållt avtal.
Den totala lastvikten var under året 51 538 ton, och for 2A19 62143 ton,
en minskning med 17 %.
Entreprenadverksamheten lämnar ett positivt ekonomiskt bidrag titl resultatet.

Ekonomi
Rörelseintåkterna på 6,684 mkr har minskat med 15,6 % från föregående års 7,254 mkr
De största föråndringarna har skett på kontot for persontrafik som visar en minskning pga pandemin.
Bengtsfors och Melleruds kommun har som stiftare lämnat ett förstärkt driftsbidrag på 800 tkr kronor.
Arjängs kommuns bidrag uppgickltll24 tkr och Kanalbolaget har via finansiering av VGR ersatt DWJ
för passagerartrafiken med 550 tkr.
Totalt har 1,374 mkr inkommit i driftsbidrag tör 2A2A, for verksamhetsåret 2019 var det totala
driftsbidraget 1 ,920 mkr. Rörelseresultatet för 2020 uppgår till 413 tkr och var för
2019 - 29 tkr.
Personal
Johan Abenius engagerades som VD på ca 40o/o tjänst (konsult) från 1 mars 2020. Staffan Lindberg
gick i pension i början av året och Tommy Erlandsson övergick till halvtid i februari. Peter Hauge
avslutade sin anstållning per 2020-08-31. lda Karlsson arbetar 100 % med såväl gods, växling,
administration och den turistiska delen. lda vidareutbildar sig i diverse kompetenser som framledes
gagnar DWJ.
Säsongspersonal har varit timanställda med varierande sysselsåttningsgrad i dressin- och
tågverksamheten.
Underhållsarbeten på dressiner, rälsbussar samt övrig utrustning och spår har utfcirts av såväl egen
personal som externa leverantorer.
DWJ har avlönat 19 personer under året.

Arets resultat
Arets resultat efter finansiella poster visar ett överskolt på 363 tkr. För 2019 uppgick årets resultat efter
finansiella poster till - 41 tkr.

Framtiden
Ekonomin är genom framfcirallt anpassning av personalkostnader i rimlig balans. Budget för 2021
innehåller inget driftsbidrag från VGR.
Pågående förstudie av den turistiska verksamheten pekar på stor potential både avseende
dressintrafi ken som passagerartrafi ken.
Utveckling av godstrafiken inkl. terminalen i Billingsfors är likaledes under process.

e *.f'
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020
5 171 417

363 170
-35

./'/-! \{ ,Ti

.n/--)

38

241

I

5 073 827
-40 789
-51

2018
4 792 299
-1 053 192
-56

Belopp i kr
2017

4924%7
-176 615
30
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Resultaträkning
Belopp ikr

lVof

2020-01-012020-12-s1

2019-01-01-

5 171 417
1 512 485
6 683

5 473 827
2 180499
7 254326

201 9-1 2-31

S$ffe/sens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rcirelseintåkter

902

Summa stiftelsens intäkter

Sflffe/sens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa stiftelsens kostnader

-52 114
-4 040 385
z

-2 1A7 233
-71 183
-6 270

915

-BB 154

-3 624 330
-3 484 939
-85 690

-7 283 113

Rörelseresultat

412987

Finanslella posfer
Räntekostnader och liknande resu ltatposter
Summa finansiella poster

-45 817

-12002

-49 817

-120A2

Resullat efter finansiella poster

363 170

-40 789

Resultat före skatt

363 170

-40 789

363 170

-40 789

-28787

Skatfer
Arets resultat

{å

nT1
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Balansräkning
Belopp ikr

lVol

2A20-12-31

2019-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
M ateriel I a

a

nl ä gg n i n g stil Ig ång a

r
3

Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Summa materiella antåggningstillgångar

4

Summa anläggningstillgångar

416 311

427 457

416 314

427 497

416 314

427 497

2S 467
56 269
351 062

$474',1

Omsättningstill gångar
Kortfrlstl g a fa rd ri n gar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Su mma kortfristiga fordringar

14843

436 798

369 365
B'!8 909

Kassa och bank

4 186

57 8S5

Summa kassa och bank

4

186

s7 895

Summa omsättningstillgångar

440 984

876 804

SUMMA TILLGANGAR

857

Kassa och bank

'4ö

nT>

40

298

1 304 301
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Balansräkning
Belopp ikr

tVof

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid råkenskapsårets början

375 000

Bundet kapital vid räkenskapsårets slut

375 000

375 000
375 000

-1 034 447
363 170

-993 658
-40 789

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

Arets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

-671

277

-1 A34447

Sumrna eget kapital

-296

277

-659 447

Långfrtstiga skulder

t

Checkråkningskredit
Summa långfristiga skulder

59S 101

599 101

Kortfrlstiga skulder
2 185
142744

Förskott från kunder

lfr

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

15 407
70 861
323 277

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

857

\1;E

554474

41

298

13 082

1 330 357
38 421

139 716
442 172
1 963 748

1 304 301
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not

1 Redovisningsprinciper

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre företa[.

Avsk rivn i ng s pri n c i per fö r a n I ägg n i n gsti I I gå ng a r
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvården och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar

År

-Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-8

3-10

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointåkter samt intäktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter
Solrdifet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fdr uppskjuten skatt (22 %) i fdrhållande till
balansomslutningen.

Not2 Personal
Personal
Medelantalet anstållda
Summa

Not

2420-01-CIl2020-12-31
5

2419-U-At-

5

6

3 Byggnader och mark
2020-12-31

Ackurnulerade
-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

Redovlsat värde vid årets slut

MI

2019-12-31
6

il,lE

42

2019-12-31

936 454

936 454

936 454

936 454

-936 454

-936 454

-936 454

-936 454

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg
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Not

4

lnventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvården
-Vid årets början

2420-12-31
2 059 260

-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

60 000

2 119

260

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Aterförda avskrivninga r på avyft ringar och utrangeringar
-Arets avskrivning anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

416 314

5 Checkräkningskredit

2A20-12-31
I 000 000

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

-400 899

Utnyttjat kreditbelopp

,4å

'n,

-71 183

-1742946

Vid årets slut

Not

-1 631 763

5S9 101

il
43

2019-12-31
2 034 360
49 900
-25 000
2 059 260

4

571 A7s
25 000

-85 690
-1 631 763
427 457

2019-12-31
000 000
000 000

s(e)
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Underskrifter
Bengtsfors 2021-03-18

Lisbeth

/frldp^,

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Lars
Styrelseledamot

Marie Therese

ffi*/*/?q6iBerglöv \-'l

Nils Andre

Sture

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Vårrevisionsberåttelse harlåmnats
WeAudlt Sweden AB

lM

a"nzlt S rlJn

Itt-= ?l-+I

Markus Boltorp
Auktoriserad revisor

Av stiftelsen

a;z__
/lim

Jalobsson

YAv stifielsen vald revisor
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revlsor

Till föreningsstämman i STIFTELSFN DAL VASTRA VARMLANDS JÄRNVÄC, org.nr. 8620005929

Rapport om å rsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfort en revision av årsredovisningen for STIFTELSEN DAL VÄSTRA vÄRwIANOS
JÄRNVÄC för räkenskapsåret 2O2O.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uporättats ienlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
STIFTELSEN DALVASTRA VARMLANDS IARNVACs finansiella ställning per den 2o2o-123l och av dess f inansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förva ltningsberättelsen ä r förenl ig med årsredovisni ngens övriga dela r.
Vi tillstyrker dårlör att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing {lSA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittel
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetlska ansvar enligt dessa krav.
i

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund

for våra uttalanden.
Styrelsens acsvar
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning för STIFTELSEN DAL VASTRA vARVmNOS JÄRNVÄC for räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
el ler å rsredovisn i n gsla gen.

stift elsefö rord na ndet

Grund för uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende iforhållande till STIFTELSEN DAL
VASTRA VÄRMLANDS JÄRNVAC 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
;4r. a.
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Bengtsfors den 3l mars 2O2l

Auktoriserad revisor Markus Boltorp för WeAudit
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MELLERUDS KOMMUN
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Dnr KS 202L1288

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

till beslut

Kommunfullmä ktige noterar informationen.

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

Beslutsunderlag

.
o

Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, 5 5.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
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2021-05-17
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gen
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KS 202L|2BB

1 (1)

Kommunfullmäktige

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

till beslut

Kommunfullmäktige notera r informationen.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund beslutade den 15 april202L, $ 5, att disponera det
ekonomiska överskottet för 2020 genom att återbetala 1 100 tkr till kommunerna med
fördelni ng enligt kommuninsats för verksamheten 202 1. Medlemskommunerna rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan,
Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet.

Beslutsunderlag

r

Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2021-04-15, 5 5.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Datstands Mitjö
& Energiförbund
Sammanträdesdatum

2A2t-CI4-15

DMEF g 5

Disposition av ekonomiskt överskott

2O2O

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att disponera det ekonomiska överskottet 2020
enligt följande:
- 1 100 tkr återbetalas till kommunerna med fördelning enligt
kommuninsats för verksamheten 2021. Medlemskommunerna
rekommenderas att återbetalda medel används för samverkansarbete medlemskommunerna emellan
- Resterande medel överförs som eget kapital hos förbundet

Bakgrund/motivering

på förbundet åven utifrån förslag till beslut kommer att ha ett
betydande eget kapital, bedöms det rimligt med föreslagen
återbetalning av det ekonomiska överskottet 2020 till
medlemskommunerna.

Beredning;
Presidium 2O2t-03-31
Ordförandens och vice ordförandens förslag till beslut

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Återbetalning av det ekonomiska överskottet 2020 till
medlemskommunerna.

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller
detta.
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Änenor s
Prog nos
Förslag

Dnr KS 20211300

U

Z,OZL

för komm u nstyrelsens verksam het

till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en prognos för
I rappoften presenteras prognos för årets utfall gällande drift och investeringsbudget,

helåret.

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

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

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

Beslutsunderlag

.
.

Prognos L12021 kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning, samhällbyggnadsförualtningen,
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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Datum
202t-05-20
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KS 20211300
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1 (2)

Kommunstyrelsen

Prog nose
Förslag

r t | 2O2l för

kom m u nstyrelsens verksa m het

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten

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

Beslutsunderlag
Total prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 1,3 mnkr, vilket finns
inom kom m u nstyrelsens förva ltni ng. För sa m hä lsbygg nadsförva ltn ngens
skattefinansierade verksamhet beräknar ingen awikelse. Prognosen förutsätter att
Covid-19 minskar under sommaren och att verksamheterna återgår till normal
i

I

aktivitet under hösten.

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

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

Beslutsunderlag

.

Prognos L 202L kommunstyrelsen, kommunstyrelsens förvaltning,
sam hä bygg nadsförva ltn in gen
I I

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

i

n

gen

E-post
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KOMMUN

Datum
2021-0s-20

Karl Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 39
elisabeth,carlstein@mellerud.se

Kommunchef
Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Förua ltni ngsekonom i komm u nstyrelsens förvaltn in g
Förualtningsekonom samhä llsbyggnadsförvaltning
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Prognos
Förslag

FOREDRAGNINGSLISTA

Dnr KS 202L/289

ll20zL för Melleruds kommun

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. Godkänna rapporten

2.

Godkänna övriga nämnders rapporter

3, Kommunfullmäktige beslutar att tillföra kultur-

och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag
med 831 tkr avseende "skolmiljarden". Anslaget finansieras genom att höja budgeten för
generella statsbidrag.

4, Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 150 tkr avseende

Fixarmaltes verksamhet från

kommunstyrelsen till kultur- och utbildningsnämnden.

5. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera

650 tkr avseende ekonomitjänst med
inriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 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.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett en prognos för helåret utifrån nämndernas rapporter
Ärets resultat beräknas till +21,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 3,2o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag, Prognostiserat resultat innebär att
kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.
Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för januari till juni.
Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg kostnaderna för 2019.
Resterande ersättning redovisas som ett överskott på finansen.

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -9,t mkr, motsvarande en awikelse
pt 1,4 o/o av nettobudget. Socialnämnden beräknar ett underskott på -3,8 mkr och kultur- och
utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och utjämningsbidrag beräknas en
budgetawikelse på +12,6 mkr. övriga större budgetawikelser är ersättning för
sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter +2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.
Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska läget och åtgärder för att
uppnås budgetbalans
Ärets nettoinvesteringar beräknas till73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget. Av detta
bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2O22 och avser till största del affärsverksamheten.
Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och avskrivningar samt minskad
likviditet.
Alla tre finansiella mål uppnås. För personalmålen nås ett av tre. Målen om sänkt sjukfrånvaro
och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas beror på de
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rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av kommunfullmäktiges
verkamhetsmål görs till delårsbokslutet.
Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom kultur- och
utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås därför att 150 tkr omdisponeras till
kultur- och utbildningsnämnden från kommunstyrelsen.
Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under
kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens budget.
Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från socialnämnden till
kommunstyrelsen.
Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till syftar till att öka förutsättningen för
alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Bidraget betalas ut till
alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får
kommunen fritt disponera hur pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning.
Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag och
ska redovisas under skatteintäkter. Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför ett
tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för generella
statsbidrag. Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i Prognos 1.

Beslutsunderlag

.
.
o

Prognos Ll202I
Nämndernas rapporter Prognos I/2021
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

BILAGOR
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Datum
2021-05-18

Diarienummer

Sida

KS20211299

1 (3)

Kommunstyrelsen

Prognoser 2O2l

till beslut

Förslag

Kommunfullmäktige besluta r att

1.
2.

Godkänna rapporten

3.

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

4.

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

Godkänna övriga nämnders rapporter

utbildningsnämnden.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 650 tkr avseende
ekonomitjänst med i nriktning mot socialförvaltningen från socialnämnden

till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen besl utar att

6,

Uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget

i

balans.

7.

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

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

Ärets resultat beräknas till +2I,4 mkr, vilket är + 4,8 mkr bättre än budget.
Resultatet motsvarar 3,2 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognostiserat
resultat innebär att kommunen uppnår det lagstadgade resultatkravet.
Liksom föregående år erhåller kommunen ersättning för sjuklönekostnader för
januari till juni. Nämnderna får ersättning för de sjuklönekostnader som översteg
kostnaderna för 2019. Resterande ersättning redovisas som ett överskott på

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
kommunen@mellerud.se
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KOMMUN

Datum
2021-05-18

Diarienummer

Sida

KS202Ll2B9

2 (3)

-3,8 mkr och kultur- och utbildningsnämnden med -6,5 mkr. För skatteintäkter och
utjämningsbidrag beräknas en budgetawikelse pä +L2,6 mkr. Övriga större
budgetawikelser är ersättning för sjuklönekostnader + 3,0 mkr, arbetsgivaravgifter
+2,5 mkr och pensionskostnader -3,6 mkr.
Dialogmöte har genomförts med presidierna för kommunstyrelse, kultur- och
utbildningsnämnden och socialnämnden där nämnder redovisat det ekonomiska
läget och åtgärder för att uppnås budgetbalans
Ärets nettoinvesteringar beräknas tll73,2 mkr, vilket är 56 mkr lägre än budget.
Av detta bedöms ca 30 mkr behöva flyttas över till 2022och avser till största del
affärsverksamheten. Ärets investeringar beräknas finansieras av årets resultat och
avskrivningar samt minskad likviditet.
Alla tre finansiella mål uppnås, För personalmålen nås ett av tre, Målen om sänkt
sjukfrånvaro och minskade kostnader för sjukfrånvaron uppnås inte vilket antas
beror på de rekommendationer som är kopplade till Covid-19. Uppföljning av
kommunfullmäktiges verksamhetsmål görs till delårsbokslutet.
Fixarmaltes verksamhet är numera organiserad under AME:s verksamhet inom
kultur- och utbildningsnämnden. Medel för detta finns budgeterat på
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige föreslås
därför att 150 tkr omdisponeras till kultur- och utbildningsnämnden från
kommunstyrelsen.
Ekonomtjänst med inriktning mot socialförvaltningen är numera organiserad under
kommunstyrelsen, ekonomienheten. Medel för detta finns i socialnämndens
budget. Kommunfullmäktige föreslås därför att 650 tkr omdisponeras från
socialnämnden till kommunstyrelsen.
Statsbidraget "skolmiljarden" är ett bidrag som syftar till syftar till att öka
förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots
pandemin. Bidraget betalas ut till alla kommuner utan ansökan utifrån fördelning
av barn- och elevantal. Enligt Skolverket får kommunen fritt disponera hur
pengarna ska använda för att trygga barnets rätt till utbildning. Bidraget
klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag
och ska redovisas under skatteintäkter, Kultur- och bildningsnämnden tillförs därför
ett tilläggsanslag med 831 tkr, vilket finansieras via genom att höja budgeten för
generella statsbidrag, Kultur- och utbildningsnämnden har beaktat detta bidrag i
Prognos 1.

Beslutsunderlag
Prognos 1
Nämndernas rapporter Prognos

1
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

i
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0s30-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Ekonomienheten
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Dnr KS 20211286

Prognos U2O2L för AB Melleruds Bostäder
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

t,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på
underhållsprojekt som inte genomföfts ännu,
Resultatet per kvartal L är

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

Beslutsunderlag

.
o
.

Prognos Ll202L för AB Melleruds Bostäder.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2021-04-28, 5 25.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

58

a
rl
rlI'
ai

tJ

[.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-05-74

Diarienummer

Sida

KS202Ll2B6

1 (1)

Kommunfullmäktige

Melleruds Bostäder AB
Förslag

- prognos ll2O2L

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Resultatet per kvartal I är I,7 mkr, vilket är 1,5 mkr högre än budget och beror på
underhållsprojekt som inte genomförts ännu.
Prognosticerat resultat för helåret 3,3 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än budget och
beror på ökning av vakansgrad främst i Äsensbruk, Awikelsen på -0,4 mkr
gentemot budget är under förutsättning att inga åtgärder vidtas för att minska

awikelsen.

Beslutsunderlag
. Prognos Ll202t för AB Melleruds Bostäder.

o

Melleruds Bostäder AB:s beslut 202L-04-28, g 25.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder

Kommunens revisorer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammantrådesdatum

202L-O4-28

7
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Kvaftalsrappoft KVl med prognos

1

AB i{elleruds Boståders beslut
Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar godkänna ekonomisk rapport KV
med prognos 1.

1

Sammanfattning av ärendet
VD Erik Josefsson redovisar ekonomisk rapport med prognos 2020-03-31.
Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca +1 519 tkr.
Första prognosen för helår 2021 visar en negativ awikelse pä ca 442 tkr mot
budget. Prognosticerat resultat är +3 298 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport 2021-03 med prognos

Skickas

1

till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5E_
60
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sida

T 03

Ag Flelleruds Bostäder
556528-4329

Kvartalsrapport L - 202L
Prognos L - 202I

s

MellerudsBoståder
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1

.

2O2T

2

202t-04-20

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk rappoft

kvl

och prognos 1 - 2A2L

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

RESULTAT KV1
Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca +1 519 tkr.
Den främsta orsaken till awikelsen år att flerö av våra planerade underhållsprojekt inte startat upp ännu
vilket kommer att jämna ut awikelsen över tid senare under 2021,
Vi kan också under första kvaftalet konstatera att vakanserna ökat markant igen i främst Åsensbruk.
ökningen är25o/o jämföft med hösten då vi lade budget för 202L. Det faktum att vi fåttfler vakanser i
kombination med att vi har en trögare process vid omsättandet av lägenheter generellt (p g a Covid) har
resulterat i ca 210 tkr lägre intäKer avseende boståder under ky1.
Det är fortfarande tidigt på 202t och vi ser i övrigt inga stora orsaker till att andra kostnadsställen
kommer att awikä markant mot budget. Vi har valt en rad underhålls- och investeringsprojekt i år som
bör gå att genomföra oavsett hur pandemiläget i landet förändras.

EKOT{OMISK AI{ALYS OCH PROGNOS 1
Prognosens awikelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca - 442 tkr jämfört med budget. Orsaken
är att vi inte ser någon direK orsak till att vakansgraden kommer att förbättras under åre! kanske
snarare tvärtom.

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

VERKSAMHETEN
Verksamheten har hittills varit förskonad for några stora utbrott av Covid och sjukskrivningar. Dock
påverkas självklart vår drift av pandemin och många icke akuta åtgärder i lägenheter får vänta tills vi har
nått någon form av immunitet bland boende eller anställda. Det gör att det byggs upp något av en
underhållsskuld avseende lägenhetsrenoveringar som kommer att blir utmanande att hantera i framtiden.
På administrationssidan har vi förstärkt med personal för att dels forbereda inför pensionsavgång men
också för att driva en rad utvecklingsprojekt som vi tidigare inte haft resurser att sätta i verket. En
mycket positiv utveckling som vi tror kommer att märkas av våra hyresgäster.

För tillfället har vi fortfarande stängt för allt annat än bokade besök och vi genomför primärt möten via
Teams för att minska risken för smittspridning, Internt har vi också satt in flera åtgärder för att minska
risken för smittspridning inom bolaget, t ex genom att inte ha måltider gemensamt eller samlingar om de
inte är i Tingshuset.
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3

FRAMTID
Bolaget ser över möjligheterna till nybyggnation i Melleruds tätort och arbetar för tillfället med att ta fram
ett konkret förslag på fastighet. Ansökan om planändring är inlämnad till Tlllväxtenheten och vi hoppas
kunna få till stånd en ändring som tillåter ett bygge av 14 nya lägenheter.
Vi ser också kommande utmaningar avseende uppsagda kontrakt för Älvan i Mellerud och Karolinen i Dals
Rostock men för löpande samtal med vår ägare om framtiden för dessa. Mest oroande är Karolinen i Dals
Rostock,

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

Erlk Josefsson, VD
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AB Melleruds Bostäder
Resultat samt prognos per 20210331

Utfall tom

Budget tom
210331

210331

Verksamhet

Årsbudget

Prognos

2000 - lntäkter bostäder

8 938 903

9 145 953

35 583 802

36 r.00 000

2010 - lntäkter lokaler

2 108 026

2 143 429

8 413 721

8 432 104

Hyresrabatt covid-19
2020 - Intåkter earase, p-plats
2040 - lntäkter bränsle, el

156245

157 335

629 340

624 980

1 00a 977

1057 974

4231944

4 0s0 000

83 393

50 001
0

200 000
n

300 000

7 026

12 194 570

72514 692

50 058 763

49 s17 084

-1 482 605

-2 649 999

-10 600 000

-10 600 000

-1 950

-125 001

-s00 000

-s00 000

-787 754

-249 999

-1 000 000

-1 000 000

-1 391 367

-1 449 996

-5 800 000

-5 800 000

-]-928739

-L789 842

-5202397

-5202397

75t

-3 071 000

-3 071 000

2100 - Övriea driftsintåkter
2130 - Övriga rörelseintäkter

Summa intåkter
2140 - Underhåll
2141 - Underhåll lokaler

2150 - Reparationer
2

150 - Fastiehetsskötsel,/städ

2170 - Uppvärmning,/kyla

10 000

2180 - Vatten och avlopp

-647 748

-767

2190 - Fastighetsel

-799 604

-937 108

-2677 452

-2 677 452

2210 - Fastishetsanknuten administration

-707 At6

-960 759

-3 843 035

-3 843 035
-1 553 191

2211 - Central administration

-308 263

-388 296

-1 553 191

2220 - Fästighetsf örsäkring

-110 082

-116 250

-465 000

-465 000

2230 - Avfallshantering

-274

t68

-291750

-1 167 000

-1 167 000

-9 780

-r7 499

-70 000

-70 000

2280 - Fastiehetsskatt

-724 823

-225 000

-900 000

-900 000

2350 - Övriga driftskostnader

-277 962

-285 8s5

-1 143 400

-1 143 400

0

-62499

-250 000

-150 000

-23296

-t8249

-73 000

-73 000

-L269770

-1 316 250

-5 265 000

-s 255 000

2250 - Medel

till hyresgästorganisation

2400 - Avskrivna hvres- och kundford, iur åtgårder
2450 -

Avskrivningar maskiner o inventarier

2480 Avskrivningar byggnader o markanläggningar
-

7 581

15 000

60 000

60 000

-961 652

-699 501

-2 798 000

-2 798 000

Summå kostnader

-10 597 009

-12 336 604

-46 318 475

-46 218 475

Resultat

1 697 561

178 088

?740 248

3 298 609

2550 - Övriga finansiella intäktet
2650 - Räntekostnader inkl borgensavg

Prognosticerad avvikelse mot budget:
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Begäran om medel för "puckelkostnader" hösten 2O2L samt är 2O22
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja medel till kommunstyrelsens förvaltning

avseende hösten 2021 med 500 000 kronor

och år 2022med 600 000 kronor,

2.

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

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

202L
Utredning-/uWecklingsresurs

50o/o

Digital iseringsi natser

2022

150 000 kronor

300 000 kronor

150 000 kronor

100 000 kronor

och säkerhetssamordning
Ma

rknadsföringsinsatser

150 000 kronor

100 000 kronor

En

kätverktyg a rbetsm ljö

50 000 kronor

100 000 kronor

500 0OO kronor

600 O00 kronor

i

Totalt
Beslutsunderlag

o

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Begäran om medel för "puckelkostnader" hösten 2O2L samt år 2O22
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bevilja medeltill kommunstyrelsens förvaltning avseende hösten 2021 med 500 000
kronor och år 2022 med 600 000 kronor.

2, anslagen finansieras

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

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

50o/o
Digitaliseringsinatser

Utredning-/uWecklingsresurs

2021
150 000 kronor
150 000 kronor

2022
300 000 kronor
100 000 kronor

och säkerhetssamordning

Marknadsföringsinsatser
Enkätverktyg arbetsmiljö
Totalt

kronor
50 000 kronor
500 OOO kronor
150 000

100 000 kronor
100 000 kronor

600 OO0 kronor

Bakgrund
Inför budgeten 2021 gjordes en neddragning med 2,0 årsarbetare utifrån tjänstemannaförslaget. Den ena tjänsten som utredare/verksamhetsutvecklare och den andra som
informations-/säkerhetsamordnare. Effekterna av neddragningarna har blivit större än
beräknat, inte minst då färre personer nu skall göra fler uppgifter och strategiskt
utvecklingsarbete samt vissa rättsäkrande processer blir eftersatt,
Utrednings-/uWecklinqsresurs
Samtliga av arbetsuppgifterna för tjänsten utredare/verksamhetsutvecklare har fördelats till
enheterna inom kommunstyrelseförvaltningen och byggnadsnämnden. I dagsläget finns
kapacitet att utreda medborgaförslag och motioner men det finns ingen kapacitet att
genomföra mer omfattande allmänna kommunala utredningar. Det är inte heller möjlighet
att bistå andra förvaltningar eller nämnder vid utredningar. Uppgiften att utveckla och driva

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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arbetet med styr- och ledningssystemet gällande målarbetet utfördes tidigare av
utredaren/verksamhetsutvecklare. Övertagandet av dessa arbetsuppgifter klargjordes inte
helt, Då denna process måste fungera utifrån kommunallagens krav på mål för en god
ekonomisk hushållning har ekonomienheten hanterat denna process efter neddragningen.
Något större arbetsinsats med information till nämnder och förvaltningar om målarbete och
målutveckling från ekonomienheten är inte möjlig i nuläget, Strategiskt uWecklingsarbete på
KSF måste utvecklas för framtida utmanigar.
Det tillfälliga uppdraget (för att sedan ingå i budgetplaneringen) är viktigt att få tillstånd då
förvaltningen nu behöver planera för den uWeckling som behövs för att nå en mer
kostnadseffektiv verksamhet från och med 2023
Digitalisering

Digitaliseringen i kommunen är en viktig strategiskt fråga för att bli mer kostnadseffektiv
framöver. Att arbeta vidare med förmågekartläggningen "digital motor" och sätta mål och
aktiviteter på kort, medel och lång sikt krävs för denna förualtningsövergripande
transformation.
Det är i dagsläget inte möjligt att arbeta med informationssäkerhet på den nivå som är
önskvärt. Bland annat är konsekvensen att kommunen fortsatt kommer ha låg förmåga att
hantera, stödja verksamheterna och följa upp informationssäkerheten i sin helhet. Det finns
heller ingen möjlighet att utveckla det strategiska arbetet kring informationssäkerhet.
Utifrån den tidigare beskrivna neddragningen påverkas möjligheten negativt för att jobba
strategiskt med kommunens digitaliseringsutveckling samt annan verksamhet så som
utbildning och användarstöd. Inför 2022 behöver vi åtgärda detta så att vi i förlängningen
inte hamnar i en situation där vi läcker sekretessbelagda uppgifter eller behandlar data
felaktigt så att anställd personal riskerar påföljder eller kommunen åläggs vite på upp till 20
mkr som lagen föreskriver.
Även här kommer en mer långsiktig organisation tas med i budgetplaneringen inför 2023.
Ma

rknadsföri ngsi nsatser ( kom petensförsörj

n

i

ng och olatsva

ru mä

rke

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

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

.
.
r
r

Informerade medborgare (som vet vart kommunen är på vä9, vad kommunen gör, vilket
stöd som finns och vad som förväntas av dem,)
Stolta medarbetare
Långsiktigt strategiskt säkrad personalförsörjning. Genom information om vilka
yrkesgrupper vi har, vilka möjligheter kommunen erbjuder, varför man trivs i nom
kommunen, inom vilka områden vi behöver nya kolleger etc.)

Attraktiv kommun som plats (att besöka, flytta till samt bo och verka i).
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kätuerktvg a rbetsm iljö

Behovet av att genomföra en övergripande medarbetarenkät i närtid bedöms stort. Signaler
inkom under föregående höst som visade att arbetsgivaren har behov av aggregerade bilder
kring arbetsmiljön för hela kommunen,
Genom att låta medarbetare anonymt komma till tals angående arbetsplatsen ges möjlighet
för arbetsgivaren att fånga upp forändringar i organisationen avseende våra medarbetares
grad av tillfredsställelse över arbetsmiljön där också upplevelsen av trivsel, engagemang,
relation till chef etc. kan speglas såväl på enhetsnivå som på aggregerad nivå (förvaltning
och kommun).
Genom en sådan mätning ges vi som arbetsgivare ett underlag för att arbeta strategiskt
med riktade insatser för målstyrning, utvecklings- och förändringsarbete likväl som vi får ett
underlag som ger information om vilka nödvändiga insatser som behöver göras för att
utveckla ledarskapet i kommunen,

Ytterligare en aspekt som på ett enkelt sätt skulle kunna hanteras via en enkätundersökning
ställd till alla arbetstagare i organisationen är en undersökning kring om vi har inbyggda
risker för diskriminering i organisationen, Den 1 januari 2017 trädde förändringar i
Diskrimineringslagen i kraft. Förändringarna medförde för arbetsgivaren Mellerud kommuns
del ett krav på att aktivt undersöka våra arbetsplatser för att upptäcka, analysera och
åtgärda och följa upp sådant i vår arbetsmiljö som skulle kunna utgöra risk för diskriminering
utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna Undersökningen ska göras systematiskt
och fortlöpande. Att få den samlade bilden av hur arbetsmiljöläget är i vår organisation såväl
på enhetsnivå som på aggregerad nivå (förvaltning och kommun) torde kunna bidra till
välriktade satsningar där behovet är som störst av förändrings- och förbättringsåtgärder.

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

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Ekonomichefen
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Budget 2022 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2023-2024
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

2.

fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona

3. fastställa att
4. fastställa att

borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår

till

190 mnkr

kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och beräknas därefter uppgå

till 411 mnkr

5, ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att,

i samverkan med extern part, utreda

skolorganisationen i Melleruds kommun,

6,
7.

kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision.
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper tillsammans
med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens
styrprinciper, Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade därefter, 202I-02-23 S 48,
om budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett tjänstemannaförslag
till budget för 2022 plan 2023-2024, Direktivet innebar uppräkningar för löner och övriga
kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar eller omfördelningar mellan nämnderna. I
början av april redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i
första hand inriktat på året 2022dä nämnderna arbetar med attfå en budgetbalans 2022
utifrån 2020 års underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål pä 2 o/o för 2023 och 2024 var
inte uppfyllda, Förvaltningarna presenterade i förslaget effektiviseringar och omdisponeringar
för att finansiera ökade behov.
Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners (SKR)
skatteunderlagprognos från februari, Efter detta har budgetförslaget justerats med SKR:s
skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s skatteunderlagsprognos från april visar på en
bättre utveckling av skatteunderlaget för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån
tjänstemannaförslaget göra ett tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt
anslag på 4 mnkr för 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld
till följd av Covid-19. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som föreslogs
i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans. Majoriteten föreslår även att ge kulturoch utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen
i Melleruds kommun.
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Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från befintliga
ramarna med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 o/o och köp av huvudverksamhet med 2
o/o, Kompensation för personalkostnader till följd av lönerevision har budgeterats centralt.

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna har en budget
i balans. Resultatnivåerna försämras successivt beroende på minskade generella statsbidrag och
lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det budgeterade resultatet B mkr, vilket inte uppfyller
KF- resultatmäl på 2 oto.
För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella må|, men för 2024 uppnås inte resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav 214 mnkr avser
affärsverksamheten 121 mnkr,
Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten, innebär att
låneskulden ökar med 120 mkr.

Beslutsunderlag

o Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
o Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 97.
. Socialnämndens beslut 202L-05-L8, 9 74
r Byggnadsnämndens beslut 202L-05-26, 5 106
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2027-05-26, g 56.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
BILAGA
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Kommunstyrelsen

Budget 2022 för Melleruds kommun, plan 2023-2024
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1.

2.
3.
4.
5,

6.
7.
8.

Fastställa budgethandlingen för budget 2022 samt plan 2023-2024 enligt
föreliggande förslag samt investeringsplan för åren 2022-2026
Fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona
Fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser
uppgår till 190 mnkr
Fastställa att kommunens låneram 2022 utökas med 65 mnkr och
beräknas därefter uppgå till 411 mnkr
Ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med e)dern
paft, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget
Kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig
lönerevision, Komm u nstyrelsen få r delegera besl uta nderätten til I
komm u nstyrelsens a rbetsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta
om kompensation för årets lönerevision inom tilldelad ram, 11,5 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2022 har kommunens nämnders presidier samt partigrupper
tillsammans med kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog ienlighet med
kommunens styrprinciper, KSAU beslutade därefter, 2021-02-23 $ 48, om
budgetdirektiv till kommunchefens ledningsgrupp för att upprätta ett
tjänstemannaförslag till budget för 2022 plan 2023-2024. Direktivet innebar
uppräkningar för löner och övriga kostnader men inga ramtillskott/ramminskningar
eller omfördelningar mellan nämnderna, I början av april redovisade och
överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstemannaförslag till budget
inom ramen för budgetberedningens direktiv. Arbetet var i första hand inriktat på
äret2O22 då nämnderna arbetar med att få en budgetbalans 2022 utifrän 2020 års
underskott. Kommunfullmäktiges resultatmål på Z o/o för 2023 och 2024 var inte
u ppfyl lda. Förua ltn i nga rna presenterade i förslaget effektiviseri n ga r och
omdisponeringar för att finansiera ökade behov.
Tjänstemannaförslag till budget grundades på Sveriges kommuner och regioners
(SKR) skatteunderlagprognos från februari, Efter detta har budgetförslaget
justerats med SKR:s skatteunderlagsprognos från april. Eftersom SKR:s

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförva ltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

71

kommunen@mellerud.se

A

{1

n
at,
II

t

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre lsefö rua ltn

KOMMUN

Datum
2o2L-os-28

i

ng

en

Diarienummer
KS 2021196

skatteunderlagsprognos från april visar på en bättre utveckling av skatteunderlaget
för 2022 och 2023 väljer majoriteten att utifrån tjänstemannaförslaget göra ett
tillägg genom att ge kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 4 mnkr
tör 2022 avseende interkommunala kostnader och eventuell utbildningsskuld till
följd av Covid-l9. Genom detta behöver inte nämnden genomföra de åtgärder som
föreslogs i tjänstemannaförslaget för att få en budget i balans, Majoriteten föreslår
även att ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern
part, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar utgår från
befintliga ramarna med uppräkning för övriga kostnader med 0,5 o/o ach köp av
huvudverkamhet med 2 o/o. Kompensation för personalkostnader till följd av
lönerevision har budgeterats centralt.
Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 17 mnkr, men förutsätter att nämnderna
har en budget i balans, Resultatnivåerna försämras successivt beroende på
minskade generella statsbidrag och lägre skatteunderlagstillväxt. För 2024 är det
budgeterade resultatet B mkr, vilket inte uppfyller KF- resultatmSl på 2 oto.
För 2023 och 2023 uppnås alla tre finansiella må|, men för 2024 uppnås inte
resultatmålet.

Investeringarna under perioden 2022-2024 beräknas uppgå till 220 mnkr, varav
214 mnkr avser affärsverksamheten 121 mnkr,
Den höga investeringsnivån under perioden, främst inom VA-verksamheten,
innebär att låneskulden ökar med 120 mkr.
Beslutsunderlag

r
r
.
.
r
r

Förslag till budget för 2022 och plan 2023-2024
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 97.
Socialnämndens beslut 202L-05-I8, 9 74
Byggnadsnämndens beslut 2021-05-26, 5 106
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202I-05-26, g 56.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Nämnderna
Kommunens revisorer
Ekonomichefen
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Budget 2022

- tjä nsteman nafönslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tjänstemannaförslaget till budget 2022.

Reservationer
Ulf Rexefiord (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul {S) reserverar sig till förmån för eget förslag

Protokol

lsa nteckn

i

ngar

Ulf Rexefiord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

" W Sverigedemokrater menar att vissa strukturella ftirändringar i kommunens budget som
helhet behöus för att rätta till skevheter i kostnadsbilden för att stärka skolans ekonomiska
ställning, Snarare än tillfiilliga lösningar. Däfför menar vi att malbritetens förslag på ett tillfrilligt
anslag på fira miljoner kr för 2022 utgår och ersätts med en permanent lösning enllqt nedan

yrkande.

Marianne Sand-Wallin (S) och Anwar Rasul (S) lämnar följande anteckning tilt protokollet:
Den Socialdemokratiska kommunala gruppen för KIJN godkänner INTE fiänsteperconers
föreliggande förslag till budget 2022. Vi reseruerar oss emot KuNs beslut till förmån för eget
förclag enligt följande;
IKE ercättningar
De senaste årens felbudgeteringar som ormlcas av olika ungdomarc fria ual av
gymnasleutbildningar måste rättas trll. Det är inte försuarbart och i kommande prognoser både
under 2021 och 2022 måste denna budgetpost ha ett särskilt fokus och kunnajusteras under
pfgående verksamhet om utvecklingen av uåra ungdomarc gymnasieval ftirändras ytterligare.
Åsens skola
ffir andra året i rad redovisar ftirslaget trll budget ifrån $änstepersoner att foftsatt dnft av
,4sens skola skulle tam både en ekonomisk och pedagogisk belastning för Melleruds kommun.
Tuättom menar vi socialdemokrater att,4sens skola är en nöduändrl,q saBning som ger särckilda
möjligheter tiil studbro och är ett utmärk ual för föräldrar som vill att deras barn ska få växa
upp på en mindre oft. Vi Socr'aldemokrater uänder oss bestämt emot ett förslag om nedläggning
och vitl i stället att skolan i Åsen ska ingå i en plan för utveckting av heta Åsensbruk med
omnejd som ui lämnat in en motrbn för.
Dessutom tuingas vi tyuärr konstatera att de beräkningsunderlag som lämnats med
budgetförslaget eA/Q inte belyser de verkliga konsekvenser, varken med siffror eller ord, som
ett pohtiskt beslut om nedläggning skulle innebära. Om beslutet om nedläggning läggs fast av
nämnden, kommer vi presentera en säskild handling i ärendet. (Bilaga has vår gruppledare)
6rundskolan
Det är ett natbnellt mål att alla bam i slutet av årckurc I skall kunna, läsa, skriva och räkn4
den så kallade Läsa, skriva, räkna garantrn. Regeringen ausätter riktade medel för att skolorna
skall leva upp till detta må|. Ingen av skolorna i Melleruds kommun lever upp till detta nå|, och
rektorerna har påtalat att budget inte räcker trTl för att anställa bara behrirEa lärarg att det är
problem med vikarieanskaffningen och att om det kommer elever med särskilda behov räcker
inte budget till för att eleverna skall få det stöd de har rätt att få.
S1älvklart är det så att om en skola får flera stycken elever med särskilda behov så gär den
skolan minus medan den skola som inte får barn med särckilda behov klarar att hålla budget

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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detta så länge vi budgeterar med en fast penningsumma per elev som enda budget för en
W socrhldemokrater föreslår att i uäntan på en annan lösning för beräkning av
eleupengens storlek föts alla kostnader för eleverc särskilda behov till fönaltningschefens
budget.
Kommunens viktigaste uppgifr är att alla grundskoleelever skalf bli behöriga till
gymnasiestudier. 20%o äv eleverna på Rådaskolan uar inte behöriga 2019, uilket är sämre än
snittet för riket där 16%o, lnte klarar behöngheten. Mellerud unga fuhöver bättre och
kommunen måste budgetera för behörlga lärare ach uttika insatserna för att säkn tillgången till
behöriga länre,
Eudgetförclaget från ftirualtningen om besparingar inom grundskolan
600') och AME (500')
som innebär kostymanpassning med anledning av minskade volymer i verksamheten ställer vi

skola.

(

oss s1iälvklaft bakom."

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett liänstemannaförslag till budget 2022,
Förva ltnin gschefen redovisa r

u

nderlaget til I budgetfö r slag f ör 2022,

Beslutsunderlag
Budget 2022

Förslag

-

$ä nstema nnaförslag

till beslut

på sammanträdet

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkiinner
tjånstemannaförslaget till budget 2022.
Ulf Re;<efiord (SD):
1. Majoritetens förslag att tillföra ett tillfälligt anslag på 4 000 000 utgår ur
n naförslaget.

tjä nstema

2. 3 000 000 kr omfördelas i nämndens rambudget från frivillig verksamhet till obligatorisk
undervisning.

Marlanne Sand Wallin (S):
1. 200 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, med främsta syfte att anvåndas för
individuellt inriktad fortbildning för lärare i grundskolans första två årskurser och förskollärare
främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och metodik. Det kan handla om
studiematerial, kursavgifter osv. till enskilda lärare i fortbildning.

i

2. 300 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, för att med några obehöriga lårare
som exempel, genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast anståillning.
3, 2 400 000 tillförs föreslagen ram för KUNs budget så att Åsens skola blir kvar och under 2A22
tas i stället en utvecklingsplan för skolan fram inom ramen för en föreslagen utvecklingsplan för
hela Åsensbruk med omnejd

Utdragsbestyrkande

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

Beslutsgång
Ordförande ställer det tre förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller ordförandes förlag.
Ordförande utser sitt förslag till huvudförslag.

Beslutet skickas
Komm

u

till

nstyrelsekontoret

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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202L-O5-26

Byggnadsnämnden

s 106
Dnr 2021.L27.04t

Budget 2022 för byggnadsnämndens verksamhet
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att fastställa budget för 2A22 samt investeringsplan tör 2022-2A26
för byggnadsnämndens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfaftning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 2021, 5 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2A22 och plan 2A23-2024. DireKiven baseras på
kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och
befolkningsutveckl ing.
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2022 gällande
byggnadsnämnden.

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

Beslutsunderlag
Budget Z02Z

-

bar

j

tjä nstema n naförslag.

omedelbaft.

rafen
I
i

o

Henrik Nilsson

Levin

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Tillväxtchefen

Utdragsbestyrka nde
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Dnr SN 202LlLt6

Budget 2A22
Socialnämndens beslut
Socialnåmnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta budget och investeringsplan
2A22 för socia lnämndens verksam hetsom råde enligt foreliggande förslag.

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

Sammanfattning av ärendet
Ett tjänstemannaförslag till budget 2022 har arbetats fram som överlämnas för behandling inför
kommunfu llmäKiges besl ut i ju ni. Tjänstemannaförslaget till budget 2022 för
socialförvaltningen bygger på samma tilldelade budgetram för 2022 som för 2021. Underskott
mot budget som visas i prognos 1 väntas kunna åtgärdas under året fråmst genom minskade
kostnader for köpt vård inom individ och familjeomsorgen samt kostnadseffektiviseringar inom
hemvården. Förslaget till budget 2022 innehåller omjusteringar internt, inom ram tas bland
annat hänsyn inrättande av familjecentral.

Beslutsunderlag

.
r

Bilaga zl - Budget 2022 tjänstemannaförslag
Tjänsteskrivelse Budget2022

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att följande medel tillförs socialnämnden i en fas
under beslut i KF juni 2021 enligt följande:

1

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

a

a

a

Liselott Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att;

1.
2.

socialnämndens budget sätts till 296 773 000 kr

frigjorda medelskall tillföras KUN:s rambudget.

Ordföranden Daniel Jensen {KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta budget och investeringsplan 2Q22för socialnämndens verksamhetsområde enligt
föreliggande förslag.

Justerandes sign.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnåmnden bifaller ordförandes
förslag.

Beslutet sklckas till
Kommunstyrelsen
Soclalchef

Justerandes slgn.

Utdragsbestyrkande
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Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kdmmunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för komm u nstyrelsens verk5am het en ligt förel igga nde förslag.

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 202L, g 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023-2024, DireKiven baseras på
kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och
befol kn ingsuWeckl i ng.

Den 20 april202L redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv.
Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022för
kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

o

Tjänstemannaförslag till budget 2022

o

Arbetsutskottets beslut 202L-05-04, 5 151

.

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för komm u nstyrelsens verksamhet en igt förel ig ga nde förslag
I

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor,

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

Beslutsgång

I

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

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefiords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen
avslår detta.

Ju

Utdragsbestyrkande

gn
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Beslutet skickas

till

Kommunchefen
nadschefen
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen
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Dnr KS 20211247

överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Melleruds kommun
gällande Pilgrimsleden
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
f

.

ingå överenskommelsen med Västkuststiftelsen gällande Pilgrimsleden.

2. ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att underteckna

överenskommelsen med

Västkuststiftelsen,

Sammanfattning av ärendet
2010 startades ett projekt genom ett samarbete mellan Dalslands Turist AB, Melleruds, Ämåls
och Bengtsfors kommuner och Svenska kyrkan, I projektet skulle Pilgrimsleden, som genom
Dalsland är 51 kilometer, rustas upp genom att förbättra skyltning, märkning, kartor, spänger
och rastplatser. Under de senaste åren har dock leden inte underhållits på ett kontinuerligt sätt
och de kommuner leden passerar har olika syn på ledstandard vilket gör att leden sköts olika i
de olika kommunerna. Dessutom har vandringsturismen markant ökat.
Pilgrimsleden är genom Melleruds kommun cirka 40 kilometer lång fördelatpå20,7 kilometer
asfalterad vä9,7,3 kilometergrusväg och 12 kilometerstig. Leden går inordsydlig riktning från
den södra kommungränsen mot Vänersborg längs väg 2149, passerar Bolstad, Grinstad och
Järns kyrka och vidare runt Melleruds golfbana till Holms kyrka. Från Holms kyrka går leden
sedan vidare på småvägar och stigar förbi det före detta motellet i Linderud och sedan vidare
till Upperud. I Upperud viker leden av i Forsbo naturreseruat och passerar utsiktsplatsen
Skalåsknatten på väg till rastplatsen vid Livarebosjön. På rastplatsen finns en övernattningskåta,
utedass och grillplats. Leden går sedan vidare norrut till den norra kommungränsen mot Ämå|.

Västkuststiftelsen har de senaste Wå åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit ett
pilotprojekt gällande uWeckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder. Projektet har
utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika pafter i ledutvecklingen, Nya
fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner harmonierar med det
nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i Sverige i stort. Inom ramen för
uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar för att nå de
gemensamt uppsatta målen. I överenskommelsen agerar Västkuststiftelsen ledsamordnare och
följande ansvar hamnar hos kommunen:

.
r
r

ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går genom
kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led, samt sköta leden
genom kommunen utifrån framtagna skötselinstruktioner
utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt
Länsstyrelsen i de fall det behövs.

föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare eller
Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att det finns
försäkringar gentemot markägare (detta gäller en subsidär brandförsäkring som täcker
markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. Denna kommer att tecknas av
ledsamordnaren).
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skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som hjälper
kommunerna att drifta leden, Kommunen bör även ansvara för att representanter för sådana
föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.
budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning, vägvisning,
infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur. Arbetet görs i
enlighet med framtagen kvalitetsstandard,
bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett
kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen fysisk
led, digital led och marknadsförd led.
samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till ledsamordnande
och till lantmäteriet,

Överenskommelsen gäller till och med 2023-L2-3t då projekttiden löper ut. Ny
överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och skötsel av
lederna.
Mycket av det strategiska arbetet och planering ligger på friluftsutvecklarens roll på
Tillväxtenheten. Samhällsbyggnadsförualtningen ansvarar för den fysiska leden och dess
underhåll samt står för arrendeavgift till markägare vid rastplatsen vid Livarebosjön. All
utveckling av leden som medför kostnader utöver vad samhällsbyggnadsförvaltningen har
budgeterat för friluftsanläggningar planeras att sökas projektpengar för tillsammans med de
övriga kommunerna och Västkuststiftelsen, Det gäller framförallt rastplatser och dess
anläggningar.

Västkuststiftelsen kommer att teckna en subsidär brandförsäkring som täcker markägares
självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. En årlig kostnad kommer därmed läggas på
kommunerna iöverenskommelsen utefter hur lång led som ligger i respeKive kommun avräknat
asfalterad väg som sköts av Trafikverket. Kostnaden blir för Melleruds kommun cirka 3 280
kronor per år, Kostnaden läggs hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
Överenskommelsen harmoniserar med den nyss antagna översiktsplanen där en av de fem
målbilderna som handlar om "ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med
god vattenkvalitet". I målet står det att kommunen ska fokusera på att utveckla och
tillgängliggöra strövområden, leder och skyddade områden så att natur och fritid knyts
samman.

Beslutsunderlag

o
.

Förslag till överenskommelse inom projektet UWeckling av hållbara och kvalitetssäkrade
leder for rekreation och turism
Komm u nstyrelseförva ltni ngens tjänsteskrivelse.
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

överenskommelse mellan Västkuststiftelsen och Melleruds
kommun gällande Pilgrimsleden
till beslut

Förslag

Kommunstyrelsen beslutar att

.
.

ingå överenskommelsen med Västkuststiftelsen gällande Pilgrimsleden

ge kommunstyrelsen ordförande i uppdrag att underteckna
överenskommelsen med Västkuststiftelsen

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

2010 staftades ett projekt genom ett samarbete mellan Dalslands Turist AB,
Melleruds, Ämåls och Bengtsfors kommuner och Svenska kyrkan, I projektet skulle
Pilgrimsleden, som genom Dalsland är 51 kilometer, rustas upp genom att
förbättra skyltning, märkning, kaftor, spänger och rastplatser. Under de senaste
åren har dock leden inte underhållits på ett kontinuerligt sätt och de kommuner
leden passerar har olika syn på ledstandard vilket gör att leden sköts olika i de
olika kommunerna. Dessutom har vandringsturismen markant ökat.
Fakta om Pilgrimsleden inom Melleruds kommun

Pilgrimsleden är genom Melleruds kommun cirka 40 kilometer lång fördelatpå20,7
kilometer asfalterad vä9,7,3 kilometer grusväg och 12 kilometer stig. Leden går i
nordsydlig riktning från den södra kommungränsen mot Vänersborg längs väg
2149, passerar Bolstad, Grinstad och Järns kyrka och vidare runt Melleruds
golfbana till Holms kyrka. Från Holms kyrka går leden sedan vidare på småvägar
och stigar förbi det före detta motellet i Linderud och sedan vidare till Upperud. I
Upperud viker leden av i Forsbo naturreservat och passerar utsiktsplatsen
Skalåsknatten på väg till rastplatsen vid Livarebosjön. På rastplatsen finns en
övernattningskåta, utedass och grillplats. Leden går sedan vidare norrut till den
norra kommungränsen mot Ämå|.
Överenskommelse
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland,
drivit ett pilotprojekt gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade
vandringsleder. Projektet har uWecklat en modell för samarbete och samverkan
mellan olika parter i ledutvecklingen, Nya fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram
och skötselinstruktioner harmonierar med det nationella ramverk för hållbara leder
som håller på att tas fram i Sverige i stort. Inom ramen för uppdraget assisterar

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar för att nå de gemensamt
uppsatta målen, I överenskommelsen agerar Västkuststiftelsen ledsamordnare och
följande ansvar hamnar hos kommunen:

.
.
.

.

.
.

ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går
genom kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led,
samt sköta leden genom kommunen utifrån framtagna skötselinstruktioner
utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt
Länsstyrelsen i de fall det behövs.

föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med
markägare eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs, Det är också en stark
rekommendation att det finns försäkringar gentemot markägare (detta gäller en
subsidär brandförsäkring som täcker markägares självrisk vid skogsbrand
orsakad av vandrare. Denna kommer att tecknas av ledsamordnaren).
skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som
hjälper kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att
representanter för sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag
av kommunen.
budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning,
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten
infrastruktur. Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.
bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att
ett kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån
modellen fysisk led, digital led och marknadsförd led.
på

.

samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till
ledsamordnande och till lantmäteriet.

överenskommelsen gäller till och med 2023-L2-3L då projekttiden löper ut. Ny
överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och
skötsel av lederna.
Ansvar och ekonomiska konsekvenser
Mycket av det strategiska arbetet och planering ligger på friluftsutvecklarens roll på
Tillväxtenheten. Samhällsbyggnadsförualtningen ansvarar för den ffsiska leden och
dess underhåll samt står för arrendeavgift till markägare vid rastplatsen vid
Livarebosjön. All uWeckling av leden som medför kostnader utöver vad
samhällsbyggnadsförvaltningen har budgeterat för friluftsanläggningar planeras att
sökas projektpengar för tillsammans med de övriga kommunerna och
Västkuststiftelsen. Det gäller framförallt rastplatser och dess anläggningar.

Västkuststiftelsen kommer att teckna en subsidär brandförsäkring som täcker
markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. En årlig kostnad
kommer därmed läggas på kommunerna i överenskommelsen utefter hur lång led
som ligger i respektive kommun avräknat asfalterad väg som sköts av Trafikverket.
Kostnaden blir för Melleruds kommun cirka 3 280 kronor per år, Kostnaden läggs
hos samhällsbygg nadsförvaltningen,
Oversiktsplan
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överenskommelsen harmoniserar med den nyss antagna översiktsplanen där en av
de fem målbilderna som handlar om "ett gott liv genom upplevelserik fritid i en
tillgänglig natur med god vattenkvalitet". I målet står det att kommunen ska
fokusera på att utveckla och tillgängliggöra strövområden, leder och skyddade
områden så att natur och fritid knyts samman.

Beslutsunderlag
o Förslag till överenskommelse inom projektet UWeckling av hållbara och
kvalitetssäkrade leder för rekreation och turism

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Magnus

Olsson

Maria Wagerland

Samhällsbyggnadschef Tillväxtchef

Handläggare:
Filip Björndahl
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överenskommelse inom projektet Utveckling av hållbara och
kvalitetssäkrade leder för rekreation och turism
Parter som berörs av denna överenskommelse:
Överenskommelsen tecknas mellan Västkuststiftelsen och Mel leruds kommun.

Andra pafter som deltar i projektet:
Västra Götalandsregionen
Turistrådet Västsverige
Förva ltnin gen

för Kultu rutveckli n g,

Reg ion

Västra Göta land

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Led som berörc av överenskommelsen:

Pilgrimsleden
Bakgrund:
Intresset för friluftsliv är stort och vandring är den vanligaste och mest efterfrågade
aKiviteten. Det är lätt, billigt, finns ofta nära, är dessutom hälsosamt och något som de
flesta kan göra i någon form. Även cykling är mycket populärt. Dessutom är sambandet
mellan friluftsliv och folkhälsa numera väl dokumenterad och underbyggd vetenskapligt.
Vandring och cykling spelar en allt större roll för besöksnäringen och för folkhälsan.
Västra götalandsregionen har dessutom pekat ut just natufturism som en av de främsta
reseanledningarna för att besöka regionen. Många turister som besöker destinationer i
Europa har lång erfarenhet av vandringsturism och det finns förväntningar att komma till
välskötta leder med god markering och vägledning. För att det skall vara meningsfullt att
marknadsföra vandring och cykling i Västsverige kävs det därför en god infrastruktur på
och kring våra leder samt relevant digital basinformation. Kravet på kvalitetssäkrade och
fungerande leder är alltså mycket viktigt både bland närboende och besökare.
Västkuststiftelsen har de senaste två åren, på uppdrag av Region Västra Götaland, drivit
ett pilotprojeK gällande utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandringsleder.
Projektet har utvecklat en modell för samarbete och samverkan mellan olika pafter i
ledutvecklingen. Nya fastställda kvalitetskriterier, skyltprogram och skötselinstruktioner
harmonierar med det nationella ramverk för hållbara leder som håller på att tas fram i
Sverige i stort. Inom ramen för uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen
kommuner och föreningar på ett flertal sätl med den fysiska leden och med
driftenlorganiseringen, för att nå de gemensamt uppsatta målen. I uppdraget ligger
också utveckling av hemsida och app för lederna.
bidrar även Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för Kulturutveckling
(tidigare Västarvet), samt Länsstyrelsen, utifrån sina specifika kompetenser. För
rollfördelning se nedan.

I samarbetet

Samarbetsmodellen har initialt fungerat mycket bra. Ambitionen är att modellen, genom
detta projekt och genom samarbete med fler kommuner om fler leder, ska spridas till fler
delar av regionen.
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Projektet:
Syftet med projeKet lJtveckling av håtlbara och kvalitetssäkrade leder för rekreation och
turism är att öka tillgängligheten för vandring och cykling, som friluftslivsaktivitet och
som naturturismaKivitet. Detta ska göras genom att Västkusbtiftelsen samordnar
utvecklingsarbetet kring ett flertal regionala leder.
Målet är att utifrån perspektiven i det nationella ramverket för hållbara leder för turism och
rekreation skapa ett nät av fler kvalitetssäkrade regionala vandrings- och cykelleder.
Västra Götaland ska genom detta bli Sverigeledande kring utvecklingen och förvaltningen
av leder för vandring och cykling, med fokus både på närboende och turister.

Ansvarsområden i projektet:
Västra Götalandsregionen ansvarar för att:
uppdra åt Västkuststiftelsen att agera samordnare
finansiera Västkuststiftelsens insatser under projektet

-

Västkuststiftelsen ansva ra r för :
att överenskommelse tecknas med de samarbetande kommunerna
framtagande av styrdokument, såsom kvalitetsstandard, skyltprogram och
driftsinstruktioner samt mallar för avtal och besiKningar
att stödja kommunerna i den fysiska upprustningen av leden samt i at[ bygga upp en
organisation för den långsiktiga hållbara förvaltningen av ledenl
att hålla ihop nätverket av kommuner
att stödja kommunerna i att ha en gemensam hantering av leddata, med sffie att få
till en fungerande kedja av datahantering och dataleverans
utveckla och administrera hemsida, app och sociala media för leden.
vara kontaktpunkt för allmänhet och turister rörande frågor om lederna
säkerställa att det finns kaftor som motsvarar vandrares behov
sköta lederna i de reservat som Västkuststiftelsen förvaltar på uppdrag av
Länsstyrelsen, där lederna finns med i skötselplan.
utöva kvalitetstillsyn på lederna

-

Länsstyrelsen ansvarar för att:
ha ett övergripande ansvar för leder genom naturreservaten de förvaltar, när inget
annat är avtalat.

-

Kommunerna ansvarar för att:
ta ansvar för ledens fortlevnad och kvalitet, med fokus på de sträckor som går
genom kommunen, och att den är en del av en längre sammanhängande led, samt
sköta leden genom kommunen utifrån framtagna skötselinstruktioner
utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna, samt
Länsstyrelsen i de fall det behövs,
föra en dialog med markägare och sträva efter att det tecknas avtal med markägare
eller Länsstyrelsen i de fall då det behövs. Det är också en stark rekommendation att
det finns försäkringar gentemot markägarez

-

-

1
Stödet från Västkuststiftelsen kan komma att se olika ut för respektive kommun och är beroende av respektive kommuns behov. Det
övergripande syftet år att få till en likvårdig fysisk kvalitet på hela leden och en llkvårdig långsiktig förvaltning av lede n. Stödet kan innebära
att tillsammans göra besiktningar, planera och genomföra insatser, söka pengar eller att Västkuststiftelsen gör anpassade utbildningar som
passar respektive kommuns behov.
2
Detta gäller en subsidär brandförsåkring som täcker markägares självrisk vid skogsbrand orsakad av vandrare. Denna kommer att tecknas
av ledsa mordnaren.
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skapa goda relationer med och tydlighet i samarbeten med föreningar som hjälper
kommunerna att drifta leden. Kommunen bör även ansvara för att representanter för
sådana föreningar är försäkrade när de arbetar på uppdrag av kommunen.
budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex märkning,
vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan ledanknuten
infrastruktur. Arbetet görs i enlighet med framtagen kvalitetsstandard.3
bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till att på ett
kvalitativt och långsiKigt sätt sköta drift och underhåll av lederna, utifrån modellen
ftsisk leQ digital \ed och marknadsförd led.a
samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till
ledsamordnande och till lantmäteriet.

Turistrådet ansvarar för att:
ledernaldelar av lederna marknadsförs nationellt och internationellt.
I samarbete med lokala turistorganisationer hjälpa företag längs leden med företagsoch produktutveckling i linje med Sverige - Norden - Världen och Hållbarhetsklivet.

-

Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för att:
Utveckla det utbud av kultur, kulturarv och naturarv som finns längs lederna, för att
förhöja upplevelsen för vandraren.
stötta små, mindre etablerade företag samt föreningar och civilsamhällets aktörer att
bli en del av besöksnäringen i Västsverige.
skapa %lternativa boendeni dvs boendelösningar som blir en reseanledning i sig.
Exempelvis champing (att bo i ett kyrkorum) eller hembygdsturism genom att bo i en
hembygdsgård.

-

Tidsram:
Överenskommelsen gäller till och med 2A23-L2-3t då projekttiden löper ut. Ny
överenskommelse tecknas sedan gällande samarbete kring kontinuerlig drift och skötsel av
lederna.

För

Västkuststiftelsen

Namnföfidligande

För Melleruds kommun

Namnförtydligande

Morgan E Andersson

3

Dåkorrun"rnasbudgetarreglerasvarjeårkantillgängligaekonomiskamedel

förledutvecklingenkommaattseolikautfrånårtill

år.

Det är upp iillvårje kommun att inom befintlig ram prioritera så att denna överenskommelse kan hållas. Om tillgängliga medel ett åt inte
råcker för att göra det som behövs för att ledens kvalitet ska hållas måste kommunen i dialog med samordnare göra en plan för
bibehållande av ledens standard. I sista hand får kommunen välja att bryta denna överenskommelse.

4 Detta innebär ett samarbete mellan de inom kommunen som arbetar med, planerar och budgeterar för det fysiskä arbetet på leden, de i
kommunen som arbetar med markägarkontakter och markägaravtal, kommunens G|S-ingenjör såmt de inom kommunen som arbetar med
information/turism/marknadsföring och näringsliv.
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Svar på medborgaförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i
Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar.

Sammanfattning av ärendet
Jerry Andersson, Mellerud, lämnade den 9 februari 202I in ett medborgarförslag om att
förbättra kommunens vildmarkplatser, Friluftslivshandläggaren har genom arbete med
friluftsgruppen som startade upp 2020 lyft upp frågorna om friluftsliv i kommunen och har efter
ett års arbete redan kommit långt med nya grillplatser, rojda och markerade leder, nya avtal
med markägare och många nya skyltar.

I juni 2020 startade kommunens friluftslivsutvecklare en grupp kallad friluftsgruppen med
personer från flera förvaltningar på kommunen som berör arbetet med friluftsliv, En gång
månaden träffas gruppen för att diskutera frågor som är aktuella gällande friluftsliv.

i

I samtal med inskrivaren framkom att en av de viktigaste vildmarksplatserna är rastplatsen vid
Livarebosjön längs Pilgrimslden. Friluftsgruppen har under ett års tid arbetat med utvecklingen
av Pilgrimsleden och har under våren 2021 börjat skriva nyttjanderättsavtal med markägare
längs leden. Kommunen kommer att påbörja koll av rastplatsen vid Livarebosjön när avtal finns
med markägaren, I övrigt har kommunen markerat leden bättre under våren 2021.

I friluftsgruppen gås alla friluftsanläggningar igenom som förvaltas av Melleruds kommun,
Arbetet har varit eftersatt men har nu kommit igång med nya grillplatser, röjning av leder,
skyltning och mycket annat.
Kommunfullmarcige har antagit en ny översiktsplan. I översiktsplanen finns målbilder där en av
dem är "Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med god vattenkvalitet". Det
står att kommunen ska fokusera på att utveckla och tillgängliggöra strövområden, leder och
skyddade områden så att natur och fritid knyts samman. Till översiktsplanen finns även en
genomförandeplan där det finns med att det ska tas fram en friluftsplan. I friluftsplanen
kommer alla kommunens alla friluftsanläggningar att beskrivas och till dessa knyts
skötselplaner.

Beslutsunderlag

r
.

Medborgaförslag
Komm unstyrelseförva ltn i ngens tjänsteskrivelse,
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i
Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under genomförande med
hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar,

Sammanfattning av ärendet
Jerry Andersson, Mellerud, lämnade den 9 februari 202L in ett medborgarförslag om att
förbättra kommunens vildmarksplatser, Friluftslivshandläggaren har genom arbete med
friluftsgruppen som startade upp 2020 lyft upp frågorna om friluftsliv i kommunen och har efter
ett års arbete redan kommit långt med nya grillplatser, röjda och markerade leder, nya avtal
med markägare och många nya skyltar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

.

Beskrivning av ärendet
Skrivelsen
Den 9 februari 202L inkom

ett medborgarförslag från Jerry Andersson om att förbättra
kommunens vildmarksplatser. I skrivelsen står bland annat att kommunen borde inventera
statusen på vildmarksplatserna i kommunen, Utifrån inventeringen borde kommunen
förbättra/renovera platserna i form av vindskydd, dass, eldplatser etc. I skrivelsen står även att
kommunen borde utföra årliga inspektioner och ta fram skötselplaner.
Motiveringen till skrivelsen är enligt Jerry att vissa rastplatser är i dåligt skick, att
vandringsturismen har ökat, att vildmarksturismen är ett ansikte utåt för kommunen, att det är
"Friluftslivets år" och att friluftsliv ger positiva hälsoeffekter.
Vidare beskrivs att någon kunnig person borde göra inventeringarna och att kommunen ska
ansvara för förbättringarna.
Svar på skrivelse

I juni 2020 startade kommunens friluftslivsutvecklare en grupp kallad friluftsgruppen med
personer från flera förvaltningar på kommunen som berör arbetet med friluftsliv. En gång
månaden träffas gruppen för att diskutera frågor som är aktuella gällande friluftsliv.

i

I

samtal med inskrivaren framkom att en av de viktigaste vildmarksplatserna är rastplatsen vid
Livarebosjön längs Pilgrimslden, Friluftsgruppen har under ett års tid arbetat med utvecklingen
av Pilgrimsleden och har under våren 2021 börjat skriva nyttjanderättsavtal med markägare
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längs leden, Kommunen kommer att påbörja koll av rastplatsen vid Livarebosjön när avtal finns
med markägaren. I övrigt har kommunen markerat leden bättre under våren 2021.

I friluftsgruppen gås alla friluftsanläggningar igenom som förualtas av Melleruds kommun,
Arbetet har varit eftersatt men har nu kommit igång med nya grillplatser, rojning av leder,
skyltning och mycket annat.
Kommunfullmäktige har antagit en ny översiKsplan. I översiktsplanen finns målbilder där en av
dem är "Ett gott liv genom upplevelserik fritid i en tillgänglig natur med god vattenkvalitet". Det
står att kommunen ska fokusera på att utveckla och tillgängliggöra strövområden, leder och
skyddade områden så att natur och fritid knyts samman. Till översiKsplanen finns även en
genomförandeplan där det finns med att det ska tas fram en friluftsplan, I friluftsplanen
kommer alla kommunens alla friluftsanläggningar att beskrivas och till dessa knyts
skötselplaner,

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Maria Wagerland

Tillväxtchef

Handläggare:
Filip Björndahl
Bygg lovsha nd lägga relFril uftslivsutveckla re

0530-181 67
filip, bjorndahl@mellerud.se

Beslutet skickas till
Jerry Andersson
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Svar på medborgaförslag om att kartlägga ödehus på Iandet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie

kommunen har medverkat i gällande hållbar landsbygd.

Sammanfattning av ärendet
Karl-Ivar Karlsson, Mellerud, har den 5 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun kartlägger ödehus enligt den modell som Falkenbergs kommun arbetat
efter.
Kommunens bygglovhandläggare påbörjade arbetet med att se hur en sådan inventering av
ödehus skulle kunna gå till under vinter 2019/2020.I arbetet öppnades möjligheten att gå med
i en förstudie ledd av Dalslands folkhögskola med namnet 'Tnflyttning för hållbar landsbygd" där
en stor fråga var just ödehus.

I slutrapporten av förstudien som var klar den 31 december 2020 framgick att efter kontakter
med Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande
av Lantmäteriets databas till insamlandet av data för ödehus. Det skulle därför bli ett manuellt
arbete att åka runt i kommunen och inventera, Enligt SKR får själva förmedlingsprocessen
mellan husägare och eventuell köpare/hyresgäst inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier
har det även framkommit gällande tomma hus/ öde hus att efarenheterna visat, att trots ett
stort antal hus har identifierats som tomma har intresset från fastighetsägarna varit mycket
svalt. Det finns många skäl till att man inte vill hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skäl till
detta; man vill inte ha grannar, ska vara som det varit, jaktmarker etc.
Med slutrapporten av förstudien som grund bedöms att arbetet med inventering av ödehus
avslutas och att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag

e
o
.

Medborgarförslag
Slutrapport från förstudien om hållbar landsbygd, 2020-L2-31
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om att kartlägga ödehus på landet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie
kommunen har medverkat i gällande hållbar landsbygd.

Sammanfattning av ärendet
Karl-Ivar Karlsson, Mellerud, har den 5 november 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun kartlägger ödehus enligt den modell som Falkenbergs kommun arbetat
efter,

Beslutsunderlag

r
.

Medborgalförslag
Slutrapport från förstudien om hållbar landsbygd, 2020-12-3I

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 6 november 2019 från Karl-Ivar Karlsson om att kommunen
borde kartlägga ödehus på landet för att bidra till mer inflyttning till kommunen.
Kommunens bygglovhandläggare påbörjade arbetet med att se hur en sådan inventering av
ödehus skulle kunna gå till under vinter 2019/2020.I arbetet öppnades möjligheten att gå med
i en förstudie ledd av Dalslands folkhögskola med namnet 'Tnflyttning för hållbar landsbygd" där
en stor fråga var just ödehus,

I slutrapporten av förstudien som var klar den 31 december 2020 framgick att efter kontakter
med Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande
av Lantmäteriets databas till insamlandet av data för ödehus. Det skulle därför bli ett manuellt
arbete att åka runt i kommunen och inventera. Enligt SKR får själva förmedlingsprocessen
mellan husägare och eventuell köpare/hyresgäst inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier
har det även framkommit gällande tomma hus/ öde hus att erfarenheterna visat, att trots ett
stoft antal hus har identifierats som tomma har intresset från fastighetsägarna varit mycket
svalt. Det finns många skäl till att man inte vill hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skäl till
detta; man vill inte ha grannar, ska vara som det varit, jaktmarker etc.
Med slutrapporten av förstudien som grund bedöms att arbetet med inventering av ödehus
avslutas och att medborgarförslaget avslås,

Postadress
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Melleruds kommun
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Karl Olof Petersson
Kommunchef
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KS 2OL9/s47

Maria Wagerland

Tillväxtchef

Handläggare:
Filip Björndahl
Bygglovsha ndlägga relFril uftslivsuWeckla re

0530-181 67
filip. bjorndahl@mellerud.se

Beslutet skickas till
Karl-Ivar Karlsson
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lnflyttning för hållbar landsbygd
Förstudie 2A2O
Dalslands folkhögskola
Charlotte Day
Kent Javette

2020-L2-3L

Planering av landsbygden spelar en demokratiskt viktig roll.
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lnledning
förstudie
genomförts som har inriktning på inflyttning för en hållbar landsbygd. Förstudien omfattar
sju kommuner med Dalsland som geografiskt område. De kommuner som omfattas istudien
är: Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Vänersborg och Åmå1. Förstudien
ska också bidra till den utbildning som genomförs på Dalslands folkhögskola.
På uppdrag av Dalslands folkhögskola inom ramen

för

LEADER har denna

Vi vill tacka alla som gjort denna förstudie möjlig. Ett särskilt tack vill vi ge

till

referensgruppen för sitt intresse och engagemang.

Charlotte Day och Kent Javette

Sammanfattning
lntresset för landsbygdsutveckling bland kommunerna är stort och man uppfattar frågan
som viktig, man kan konstatera att det saknas strategiska utvecklingsplaner för
landsbygdsutveckling. Kommunerna har inte gett landsbygdsfrågan den dignitet och stöd
som krävs. Utveckling av landsbygd är ingen enkelfråga och innehåller många komplexa
delar som behöver bearbetas. Nya infallsvinklar behövs tex att involvera
landsbygdsutveckling i översiktsplanen och öppna upp för bo-och byggemenskaper. Tomma
hus är inte lösningen men kan vara bra för några

Bakgrund
Bakgrunden till denna förstudie är en projektansökan inlämnad av Dalslands folkhögskola.
Förstudien syftar bland annat undersöka möjligheterna till:
- bidra till ökad inflyttning som en del i landsbygdsutveckling
- stöd

tillföretag, kommuner och markägare

- samverkan mellan våra kommuner
- inventering av "ödehus/tomma hus"
- organisera

ett nätverk med befintliga aktörer

- lärande i samband med Dalslands folkhögskolas kursverksamhet "omställningskurs", Det
goda livet, för en hållbar framtid.

Projektet består i att genom intervjuer med lokala aktörer samla kunskap och genom dialog
med berörda kommuner forma en bild av nuläget avseende existerande obebodda bostäder,
företrädesvis hus på landsbygd, samt att via bred lokalsamverkan finna vägar att inspirera
till inflyttning i husen.

3

99

Metod
studien har representanter från Färgelanda, Ämå1, Bengtsfors, Mellerud, Dals Ed,
Munkedal, Vänersborg och Fyrbodals kommunalförbund ingått och bildat en referensgrupp

I

Fyra

träffar har genomförts med referensgruppen med en avslutande workshop.

Frågeenkät

till berörda kommuner.

Samtal med mäklare
Samtal och möten med andra aktörer som arbetat med landsbygdsutveckling har varit:

Medverkande
Färgelanda, Åmå1, Bengtsfors, Mellerud, Dals Ed, Munkedal, Vänersborg och Fyrbodals

kommunalförbund
örnsköldsviks kommun, Falkenbergs kommun, Umeå universitet, Egnahemsfabriken,
Dalslands folkhögskola, (Kurs: Det goda livet), Högsäters hembygdsförening, Sveriges
kommuner och regioner (SKR), Datainspektionen, enskilda personer, politiker.

Resonemang
lntresset från kommunerna att arbeta med landsbygdsutveckling är stort. Kommunerna har
olika utsträckning någon form av styrdokument för landsbygdsutveckling. Styrdokumenten
bedöms vara avgörande för att kommunerna prioriterar frågor kring landsbygdsutveckling.

i

Referensgruppen menar att det behövs tydligare beslut från berörda politiker och
tjänstemän. Bakgrunden till detta är att arbetet kräver kommunala insatser av olika slag,
Frågan om öde hus/ tomma hus är en fråga som väcker många funderingar. Var finns de
tomma husen? Hur får man reda på var? Hur kan man ta reda på detta? Vad kan man göra
som kommun?
Långa resonemang har förts kring GDPR, om det är möjligt som kommun anlita

Lantmäteriets databas och hur dessa uppgifter får/kan hanteras. Efter kontakter med
Sveriges Kommuner och regioner, (SKR) och Datainspektionen förordas inte användande av
Lantmäteriets databas. Slutsatsen är att kommunerna informerar om att det finns tomma
hus i kommunen som kan vara av intresse för köp eller uthyrning. Själva förmedlingsprocessen kan inte skötas av kommunen. Vid tidigare studier gällande tomma hus/ öde hus
har erfarenheterna visat, att trots ett stort antal hus har identifierats som tomma har
intresset från fastighetsägarna varit mycket svalt. Det finns många skäl till att man inte vill
hyra ut eller sälja sina fastigheter. Några skäl till detta; man vill inte ha grannar, ska vara som
det varit, jaktmarker etc.
Vid samtal med kursledaren och kursdeltagarna som genomför "Det goda livet" en
omställningskurs på Dalslands folkhögskola framkommer ett stort intresse för omställning på
landsbygden. En tanke kan vara att skapa en digital plattform där intresserade kan
kommunicera om intresset för tomma hus och bo- och byggemenskap.

4
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Byggemenskaper
Bygg-och bogemenskaper är ett annat sätt att bidra till en omställning och inflyttning på

landsbygden och tätorter i Iandsbygdskommunerna. Förutsättningarna för detta
förhållningssätt är givetvis att människor går samman utifrån en gemensam syn på boende
och byggande. Det finns flera exempel på detta runt om i landet.
Kommunerna kan om intresse finns anvisa markområden för byggnation och ta med detta
sitt arbete med översiktsplaner. Upplåtelseformen kan vara av olika slag, tomträtt eller

i

ägande. Detta utesluter inte att privata aktörer deltar i dessa processer, tvärtom. Bygg-och
bogemenskaper kompletterar det mer traditionella sättet att bo respektive bygga. Om
gemensamhetsprojekt kommer till stånd kan det gynna den lokala bygg-och
hantverksnäringen. Ett annat perspektiv på ovanstående är att människor blir engagerade
och blir delaktiga i sin lokala miljö

vilket borde

gagna alla.

Exempel:
Divercity
I projektet DIVERCITY samverkar 20 organisationer för att bana väg för fler
byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper
genom utveckling av policy och tjänster/verktyg, främst riktade till byggrupper och

kommuner.
En Byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans

planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Alla gruppers visioner bidrar till
en diversitet och mångfald i utbudet av bostäder och livsmiljöer.
Byggemenskaper bidrar till hållbara, attraktiva städer och landsbygd

r
.
.

gar förbättrade möjligheter att bygga i hela landet
lokal förankring och engagemang
skapar lokala värden, ökad samhällsnytta och livskvalitet
https ://www.

d

ivcity.se/om proje ktet
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Kollektivhus.nu
Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och
fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den
svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen
stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

www.kollektivhus.se

Socialt byggande och modernt självbyggeri den

t9'20

september 2019

www.socia byggande.se
I

Fören ingen Byggemenskaper

"En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans
planerar,

låter bygga och senare använder en byggnad"
www.byggemenskap.se

Global utmaning, oberoende tankesmedja
www.globalutmaning.se

Dalslands folkhögskola
Dalslands folkhögskola har startat en utbildning Det goda livet som är en eftergymnasial

särskild kurs med inriktning på landsbygdsfrågor.
Kursen syftar

till att ge kursdeltagarna praktiska och teoretiska kunskaper som möjliggör en

omställning.
https ://www.d

a

ls.fhsk.se
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Frågor

till kommunernas representanter i referensgruppen:

Kan du med några ord beskriva/kommentera nedanstående.

L.

Anser du att det behövs en bättre politisk förankring om landsbygdsuWeckling i din

kommun?
När det gäller förankringen i kommunerna ser det lite olika ut. En del kommuner har tagit ett
mer fast grepp om landsbygdsutvecklingsfrågan medan andra kommuner, visserligen har en
positiv inställning, är lite mer otydliga gällande landsbygdsutvecklingen. Det finns en risk att
landsbygdsfrågorna "försvinner" om man inte har en specifik agenda för
landsbygdsutveckling

Ett exempel på en kommun som tagit ett mer fast grepp om landsbygdsfrågan är Dals Eds
kommun.Förutom att ingå i föreliggande förstudie har Dals Eds kommun anslutit sig till ett
forskningsprojekt med Umeå Universitet. Dals Eds kommun vill också öppna upp för en
samverkan med de sju ingående kommunerna i inom ramen för forskningsprojektet i nästa
steg. *
Dals Eds kommun:
"Dals-Eds kommun ansöker härmed om att få deltaga i steg 2 av FoRMAS-projektet

"Kollektiva boenden för miljoner personer? Hållbar omställning och socio rumsliga relationer
i skärningspunkten mellan lokal planering och gräsrotsinitiativ.". *

framför allt den yngre generationen att ta sig
in på bostadsmarknaden. Begagnatmarknaden för bostäder är begränsad och de hus som
I en landsbygdskommun finns svårigheter för

7
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kommer ut på marknaden försäljs snabbt. På grund av låga marknadsvärden i kombination
med höga produktionskostnader finns också svårigheter i att bygga nytt'

"Dals-Eds kommun vill genom projektet identifiera och genomföra åtgärder för att få till
rotation på bostadsmarknaden i kommunen och möjliggöra flyttkedjor genom att skapa ett
varierat utbud i attraktiva boendemiljöer som matchar efterfrågan. I kommunen finns plats
för fler och vår förhoppning är att genom projektet även kunna bidra till en ökad inflyttning.

Genom projektet ansöker vi om medel om 200 000 kr som i första hand ska finansiera en
marknadsundersökning av efterfrågan på bostäder inom kommunen samt en inventering av
tomma hus. Utifrån identifierat utbud och efterfråga avser vi sedan ta fram och genomföra
konkreta åtgärder för att matcha utbud och efterfrågan i syfte att få till en rotation på
bostadsmarknaden."

r

Faktablad_ansökan.p

df

Vad man kan konstat era är att kommunerna måste förtydliga och på olika nivåer förankra sin
syn på landsbygdsutvecklingen. Klart fastställa en strategi och utforma någon form av
styrande dokument för att ge legitimitet för frågorna i organisationen.

2.

Finns det en plan som är politiskt fastställd för landsbygdsutveckling i kommunen?

Här råder generellt en otydlighet gällande kommunernas förmåga och strategiska planering i
dagsläget. Det som talar för en mer genomarbetad syn är att kommunerna är positiva och
uttrycker en vilja att arbeta med landsbygdsutveckling. Mångt och mycket kan säga att det är
en förståelsefråga, en resursfråga och en samordningsfråga. Det som krävs är tydliga
politiska beslut om färdriktning och direktiv för genomförande.

3. Förstudien ska ge tankar och ett nuläge i första hand. Om förstudien ska leda till
eller kommer till slutsatsen att ett genomförandeprojekt ska genomföras. Tror du
att din kommun kommer att delta i det nya proiektet?

framkommit under förstudien att det saknas politiska beslut om resurser och
uppdrag är slutsatsen att förstudien leder till och föreslår ett genomförandeprojekt.

Då det

"Här fär kommunerna återkomma med svar" författarens kommentar

tillämpningen av Dataskyddslagen har skapat en osäkerhet när det gäller att ta
reda på fastighetsägare via Lantmäteriets register.

GDPR och

8
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4. Kan er kommun tänka sig att annonsera och informera om tomma hus i kommunen
att andra ev. kan köpa eller hyra dessa?

sä

Alla deltagande kommuner har uttryckt ett intresse för att de tomma hus som finns i de
olika kommunerna tas i anspråk på något sätt.
Några frågeställningar gör sig gällande kring frågan.
Hur tar man reda på var de tomma husen finns och hur kan detta gå till?
Ett sätt är att använda sig av Lantmäteriets dataregister, men låter det sig göras?
Efter kontakt med Sveriges kommuner och regioner samt Datainspektion är frågan inte helt
enkel.
Svaret kring detta är att kommunerna givetvis har ett intresse av att skapa förutsättningar
för boende och inflyttning, intresse för allmännyttan. Problem uppstår när och hur kan man
samla in uppgifter och när dessa blir registrerade.
Och sedan hur får man göra? Det är först då man gjort detta tex upprätta ett register som

frågan kan prövas lagenligt. Det är här frågan blir högst osäker.
Ett annat perspektiv är att om kommunen tar reda på de ödehusen och sedan förmedlar
dessa kan det uppstå intressekonflikter med det privata såsom mäklarfirmor.
Ett sätt att sprida kännedom är att starta tex en Facebook sida där intressenter av olika slag
kan få kontakt. lnitiativet och administration bör i såfall stå utanför kommunens försorg.

5.Kommer kommunen att ingå i ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte?
lntresset för ett nätverk mellan kommunerna finns men detta behöver förtydligas så att
driftsformerna och rollerna blir klarlagda. Det krävs med andra ord en organisation som
håller ihop nätverket. En viss administration och resurser krävs för att nätverket ska kunna
bildas och bestå över tid. Dessutom är det viktigt att klargöra nätverkets syfte och roll.

Dalslands folkhögskola

ett led i inflyttning för en hållbar landsbygd har Dalslands folkhögskola startat en 1-årig
Utbildning "Det goda livet, för en hållbar framtid.

Som

Målet med kursen är:

" Att deltagarna efter kursen hartillägnat sig praktisk kunskap inom flera områden som
behövs för att leva ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. De har också efter kursen
kunskaper om faktorer som påverkar en hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt och på
individnivå."

9
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Under utbildningens gång skapas kontakter i närområdet som kan visa sig användbara både
för kursdeltagarna och lokalsamhället. Exempel på detta är att lära känna kommunen och se
dess möjligheter, få kontakt med politiker och tjänstemän. Kursdeltagarna har under
utbildningens gång besökt människor på olika platser i Dalsland som har gjort en omställning

till ett mer hållbart liv i landsbygdsmiljö. Med dessa besök byggs det upp ett nätverk med
kontakter i de olika lokalsamhällena och Dalsland i stort.
Som ett komplement eller om man så vill kan Dalslands folkhögskola genom sina

utbildningsmöjligheter bidra till och utbilda och ansluta sig till någon form av bo-och
byggemenskaper.
Det pågår initiativ som understöds av bla. Kommuner och myndigheter iTyskland, Frankrike,
Storbritannien och Sverige för att på olika sätt stimulera och ge bättre förutsättningar för booch byggemenskaper som ett led i omställning för människor.
Det finns mycket lifferatur gällande synen på landsbygdsutveckling och bo-och

byggemenskaper. Jag vill särskilt framhålla två projekt som kan vara till nytta att studera
närmare.

"Landsbygdsutveckling i översiktsplaneringen Slutrapport för pilotprojekt 5"
Samproduktion mellan länsstyrelserna i Kalmar, Jämtlands och Västernorrlands län

,€1

lfi

Landsbygdsutvecklin

s.pdf

Landsbygdsutveckling i översiktsplanering - slutrapport projekt 5 Samproduktion mellan
länsstyrelserna i Kalmar, Jämtlands och Västernorrlands län Författare: Stina Pettersson,
Länsstyrelsen Västernorrland Britt-Mari Nordstrand, Länsstyrelsen Jämtland Eva
Engström,Länsstyrelsen Jämtland Marianne Örnblom, Länsstyrelsen Kalmar Therese
Byheden, Länsstyrelsen Kalmar
FORMAS

Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boende

Charlotta Hedberg, Umeå universitet

€:
pdt:
Umeå universitetpdf
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Slutsatser

r
r
o
r
o
o
o
r
r
r

Deltagande kommuner är positiva till en förstudie gällande hållbar inflyttning på
landsbygden
Kommunerna saknar till stor del strategiska planer för landsbygdsutveckling

Politiken måste involveras på ett tydligare sätt och ange inriktningen
Tydligare direktiv och stöd måste ges till tjänstemännen i kommunen
Mäklarfirmorna ser inte ödehus som en stor marknad
Tomma hus är en möjlighet i begränsad omfattning för inflyttning och tex.
kultu rbyggnadsvård.
Start av tex. en Facebookgrupp för de som kan vara intresserade av tomma hus
i Dalsland
Människor är generellt obenägna att hyra ut eller sälja sina "tomma hus"
Perspektivbyte, fundera på bo-och byggemenskaper för landsbygdsutveckling
Bo- och byggemenskaper om de bildas kan ge ett större genomslag för
landsbygdsutveckl ing.

o
o
r
r

fortsatt arbete och genomförande föreslås ett genomförandeproiekt där varje
kommun gör sin del och tillsammans med övriga kommuner bildar ett nätverk för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, lära av varandra
Svårt med samordning mellan sju kommuner då olika förutsättningar föreligger
Mellankommunala samarbeten kanske är att föredra
Dalslands folkhögskola kan vara en motor för kommunerna
För

TL
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Referensmaterial
En annan kommunal ekonomi, Assmo och Wihlborg,2OL4, Linköpings universitet

Jordad

-

enklare liv i kollapsens skugga, David Jonstad, Ordfront Stockholm, 2016

https:/lj ordbru ksverket. se

Bilagor
*

bilaga (1) Projektansökan

g
Ansökan.pdf

E

Beslut om stöd.pdf

* bilaga

(2) Jordbruksverkets beslut

G

Aktivitetsplan för
Leader-ansökan 202O

* bilaga (3) Aktivitetsplan
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464 BO MELLERUD

personuppgifterna behandlas entigt PUL. Du medger att information du lämnar f3r lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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U

BINRAR

TILL I'1 FR

rtLL

uy v tl r tv

Ka

INFLUTTII IN6

nderskrift

JW J+nrt 1h,'u{,,t frNamnrörrydrigu"o.l(,

p Ln I V A

ftap

Kom m unstyrel

9(1t4

sekontoret

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: Il 74 40-B Orgnr: 212 000-1488
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Dnr KS 20171466

UWeckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita
Sannar och närområdet till Sunnanå
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar redovisningen till förslagsställaren

Sammanfattning av ärendet
Den 29 augusti 2017 inkom en skrivelse från Gösta Wessman, Mellerud, om att
kommunen borde ansöka om EU-bidrag för att uWeckla det rörliga friluftslivet på och
anslutning till Vita Sannar och närområdet i Sunnanå.

i

Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för
att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet vid och i anslutning till Vita Sannar
och närområdet till Sunnanå. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en
kostnadskalkyl för projeKet för redovisning vid arbetsutskottets sammanträden den
19 december 2017.
Den 3 mars 2020 tilldelades friluftslivsutvecklaren ärendet. I juni 2020 startade
friluftslivsuWecklaren upp något som heter Friluftsgruppen med personer från flera olika
förvaltningar som berör frågor gällande friluftsliv.
En av Frilufsgruppens första initiativ var stigen mellan Vita Sannar och Sunnanå samt
motionsslingan i Vita Sannar. Stigen fick arbetsnamnet Sjöskogsleden och det började
projekteras med start i Sunnanå hamn.

Först ut var Hamnslingan, en 1,5 kilometer lång stig med start och mål i Sunnanå hamn,
Det skickades ut förslag på nyttjanderättsavtal till alla markägare längs Sjöskogsleden
och det togs fram skyltar och markeringar. Dessvärre var det en markägare som efter
lång dialog inte kunde tänka sig att leden gick över hens mark. Detta gjorde att projektet
stannade av, och gruppen började leta på alternativa dragningar. Förslag på en alternativ
dragning har tagits fram och utredningen kring detta fortsätter under våren/sommaren

2021.
Motionsslingan i Vita Sannar har besiktigats och rojts från sly. Slingan ska till en
början göras iordning med dräneringar, ny markbeläggning på vissa ställen samt
ledmarkeringar. Arbetet påbörlades våren 2021. Under 2022 j<an förhoppningsvis
motionsslingan kompletteras med bättre träningsanläggningar under förutsättning att
budget finns för projektet.
Det rörliga friluftslivet i området har även bättrats genom att kommunen har anlagt en
grillplats i Vita Sannar och en i Sunnanå hamn.

I

Sunnanå hamn anläggs även en iläggningsbrygga för kaja(kanot under våren 2021.

Under vintern 202O1202L har spängerna i Sunnanå naturreservat uppgraderats med
halkskydd.
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Genom denna redovisning av genomfört och pågående arbetet vill Frilufugruppen visa
på att kommunens arbete med friluftsanläggningar har påbörjats och att det kommer
fortsätta att utvecklas.

Beslutsunderlag

. Gösta Westmans skrivelse
o Arbetsutskottets beslut 20L7-08-29, g 3I7.
o Arbetsutskottets beslut 2018-01-09, 5 15.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse
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KOMMUN

Datum
202r-05-27

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS 20171466

1 (2)

Kommunstyrelsen

UWeckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita
Sannar och närområdet till Sunnanå
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och överlämnar redovisningen tillförslagsställaren

Sammanfattning av ärendet
Den 29 augusti 2017 inkom en skrivelse från Gösta Wessman, Mellerud, om att
kommunen borde ansöka om EU-bidrag för att utveckla det rörliga friluftslivet på och
anslutning till Vita Sannar och närområdet i Sunnanå.

i

Arbetsutskottet gav kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för
att genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet vid och i anslutning till Vita Sannar
och närområdet till Sunnanå. Vidare fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en
kostnadskalkyl för projektet för redovisning vid arbetsutskottets sammanträden den
19 december 20L7.

Den 3 mars 2020 tilldelades friluftslivsutvecklaren ärendet. I juni 2020 staftade
friluftslivsuWecklaren upp något som heter FrilufBgruppen med personer från flera olika
förvaltningar som berör frågor gällande friluftsliv.
En av Frilufsgruppensförsta initiativ var stigen mellan Vita Sannar och Sunnanå samt
motionsslingan i Vita Sannar. Stigen fick arbetsnamnet S.1öskogsleden och det började
projekteras med start i Sunnanå hamn.

Först ut var Hamnslingan, en 1,5 kilometer lång stig med staftoch mål isunnanå hamn.
Det skickades ut förslag på nffianderättsavtal till alla markägare längs Sjöskogsleden
och det togs fram skyltar och markeringar. Dessvärre var det en markägare som efter
lång dialog inte kunde tänka sig att leden gick över hens mark. Detta gjorde att projektet
stannade av, och gruppen började leta på alternativa dragningar. Förslag på en alternativ
dragning har tagits fram och utredningen kring detta fortsätter under våren/sommaren

202r.
Motionsslingan i Vita Sannar har besiktigats och röjts från sly. Slingan ska till en
början göras iordning med dräneringar, ny markbeläggning på vissa ställen samt
ledmarkeringar. Arbetet påbörjades våren 2021. Under 2022kan förhoppningsvis
motionsslingan kompletteras med bättre träningsanläggningar under förutsättning att
budget finns för projektet.
Det rörliga friluftslivet i området har även bättrats genom att kommunen har anlagt en
grillplats i Vita Sannar och en i Sunnanå hamn.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Sunnanå hamn anläggs även en iläggningsbrygga för kajak/kanot under våren 2021.

Under vintern 20201202I har spängerna i Sunnanå naturreservat uppgraderats med
halkskydd.
Genom denna redovisning av genomfört och pågående arbetet vill Friluftsgruppen visa
på att kommunens arbete med friluftsanläggningar har påbörjats och att det kommer
fortsätta att utvecklas.

Beslutsunderlag

o

Gösta Westmans skrivelse

Maria Wagerland

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef

Handläggare:
Filip Björndahl
Fritidsutvecklare
0530-181 67
filip. bjornda hl@mellerud.se

Beslutet skickas till
Gösta Westman
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Sammanträdesdatum

Kom mu nstyrelsens

S

a

rbetsutskott

sida

2018-01-09

15

22

Dnr KS 2017/466.106

Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå, utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att

genomföra en utveckling- av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och nåromr-ådet titl Sunianå.

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2018.

Sammanfattning av ärendet
Gösta Westman, Mellerud, ha,r i en skrivelse den 14 augusti 2017, ansökt
om EU-bidrag för att få titt stånO en utveckling av det rörliga friluftslivet på
och i anslutning till Vita Sannar och närområdet Ult Sunnanå.

Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti 2017,5 317, att ge t.f. kommunchefen i
uppdrag att ta fram vilka tillstånd som kråvs för att genomfbra en utveckling av det
rörliga friluftslivet på och ianslutning till Vita Sannaioch närområdettill Suinanå
och ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet.

Beslutsunderlag

r
.
.

Gösta Westmans ansökan om EU-bidrag.
Arbetsutskottets beslut 2017-08-29, g 317.
Svar från Europa Direkt Fyrbodal.

till beslut

på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att
genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområdet till Sunnanå.
Förslag

2. en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Kommunchefen

lusterandes sign

-\

Utdragsbestyrka nde

t.Å5!'l
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SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum

rbetsutskott

sida

zorT-oB-29

317

25

Dnr KS 2AL7/466.t06

Ansökan om Eu-bidrag för utveckling av det rörliga
friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och

närområdet till Sunnanå

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet besluta r att
1. ge t'f. kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs for att
genomf<ira en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområdet till Sunnana.

2. 9e t.f, kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för projektet
3. redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
19 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Gösta westman, Mellerud, har ien skrivelse den 14 augusti zo!7, ansökt
om EU-bidrag för att få till stånd en utveckling av det r6rliga friluftslivet på
och i anslutning till Vita Sannar och närområdet till Sunnanå.

Beslutsunderlag

r

Gösta Westmans ansökan om EU-bidrag

Förslag

till beslut

på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1' 9e t.f' kommunchefen i uppdrag att ta fram vilka tillstånd som krävs för att
genomföra en utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till
Vita Sannar och närområaet tilt Sunnana.
2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl fcir projektet.

3' redovisning av uppdragen ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
19 december 2O17.

den

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

Justera ndes sign

Utdragsbestyrkande

(1
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Mellerud 20L7-48-L4

KOMMUNSTYRELSEN

46480 MELLERUD

ANSÖKAN OM EU-BIDRAG FOR UTVECKLING AV DET RÖRLICA FRILUFTSLIVET
pÅ ocH I ANsLUTNING TILL VITA sANNAR OCH rIÄNOMNÄDET TILL SUNNANÅ.

Under de 27 år som undertecknad delvis arrenderat Vita Sandars Camping har
det under åren diskuterats och framförts önskemål om att kunna komma till
ju
campingen sjövägen för dagsbesök eller för övernattning i båten. Detta har
ej varit möjligt, eftersom viken är så långgrund, varför man skulle kunna
anlägga en vågbrytare från Jäfiebryggan till "Näsan" för att dämpa vågorna '
Med dagens teknik bör detta ej orsaka några större problem. Frågan om en

invallning hade diskuterats redan under 50-60 talet i S-gruppen och i
fullmäktige men något besluttogs aldrig. Denna inforrnation harjagfåttfrån
Gunnar Engkvist som först var med i Vita Sannar kommittdn och därefter
Köpingens l:a ordförande i början iav 60-talet i den nya fritidsnämnden. Från
dem kom också förslaget om byggnation av servicebyggnad ,
omklädningshytter, badbrygga med hopp torn, åskådarbrygga, och toaletter allt

till en kostnad av 40000:-. 20000:-,skänkta av Barnens Dagskommittd och
reserveräde rnedel 25000:- och placerade vid "näsan" av Gunnar kallad
Pojkberget,
Om vågbrytaren byggs skulle man kunna uppfylla ett annat önskemålfrån
handikappade som önskar bada iVånern i djupare vatten. Lösningen skulle
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kunna vara en gummimatta?, annat alternativ för att komma över sanden sarnt
en ordentlig brygga med placering vid "näsan".
En bieffekt vid normalt vinterväder skulle bli, att kunna anordna en isbana på
det lugnare vattnet, till nytta för campingen och handeln under lågsäsong och

naturligtvis till glädje för Mellerudsborna.
2-km spåret med motionsstationer behöver rustas upp till samma standard
som i Dals Rostock och iÅsensbruk och med liknande belysning som på
cykelvägen. Många säsongsgäster och Mellerudsbor använder spåret året runt.
Stigen Vita Sannar- Sunnanå är otrotigt dålig och Gunnar Engkvist tycker att all
skyltning skalltas bort orn ingenting blir gjort. Stigen bör breddas till ca 1,5

meter, flisas eller grusas så att gående med barnvagn enkelt tar sig frarn.
Kommunens tjänstemän klarar säkert av att göra en realistisk
kostnadsbedömning av våra förslag och vid ett bifall kan nämnas att 1995
gjorde institutet för turism och reseforskning vid Högskolan i Falun-Borlänge
under ledning av fil dr Magnus Bohlin en utredning om turismen i Dalsland'

Mellerud besöktes av en grupp studenter som föreslog en del åtgärder för att
profilera kommunen och det kan vara intessant att ta del av detta, varföriag
har beställt en kopia av denna för att se om det finns något att tillägga.
Ett väl utarbetat förslag skulle ytterligare sätta Mellerud iframkant som en
liten men innovativ kommun för uWeckling av det rörliga friluftslivet
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Svar på remiss - Ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till ändring av byggnadsplan
för del av Liane 1:1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 202I, g 33, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta handlingar för ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1. Kommunstyrelsen
beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta denna ändring av byggnadsplanen
i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsordning,

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och 1:22-1:25
bredda det byggbara området genom att minska andelen punktprickad mark inom
fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får inredas. Den tidigare
exploateringsgraden kvarstår, Ändringen görs för att göra byggnadsplanen mer flexibel och
anpassad till topografin i området. Den ursprungliga planens huvudsyfte, fristående
bostadsbebyggelse, kvarstår. Planändringsförslaget har varit ute på samråd under tiden
29 mars - 19 april 2021. Planförslaget har främst reviderats avseende geoteknik.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att skicka ut planändringsförslaget på
granskning. Granskningstiden är mellan 31 maj - t4 juni 202I.

Beslutsunderlag

o
r

Granskningshandlingar
Kom m u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse
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Datum

Svar på remiss
1:1
Förslag

-

2021-Os-28

Diarienummer
KS 20211/&

Sida

1(1)

ändring av byggnadsplan för del av Liane

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot forslag till ändring av
byggnadsplan för del av Liane 1:1.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 202I, g 33, att ge byggnadsnämnden
i uppdrag att upprätta handlingar för ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1.
Kommunstyrelsen beslutade även att ge byggnadsnämnden delegation att anta
denna ändring av byggnadsplanen i enlighet med kommunfullmäktiges
delegationsordning,

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och
L:22-I:25 bredda det byggbara området genom att minska andelen punktprickad
mark inom fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får
inredas. Den tidigare exploateringsgraden kvarstår. Ändringen görs för att göra
byggnadsplanen mer flexibel och anpassad till topografin i området. Den
ursprungliga planens huvudsyfte, fristående bostadsbebyggelse, kvarstår.
Planändringsförslaget har varit ute på samråd under tiden 29 mars - 19 april 2021,
Planförslaget har främst reviderats avseende geoteknik.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att skicka ut planändringsförslaget
på granskning. Granskningstiden är mellan 31 maj - L4 juni 202I.

Beslutsunderlag

.
o

Granskningshandlingar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Maria Wagerland

Kad Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0530-181 69
fredd ie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Seniorkoft i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkoft dygnet runt för medborgare över 65 år och ger
kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.
Kostnader för 2021 och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta beaktas
budgetarbetet.

i

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort under lågtrafik för medborgare över 65 år och
ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.
Kostnader för 202I och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta beaktas

i

budgetarbetet,
Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över 75 år och ger
kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.
Kostnader för 202I och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får detta beaktas

budgetarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021 att bifalla Wå medborgarförslag avseende
införandet av seniorkort och sedermera ge handläggare i uppdrag att utreda frågan vidare.
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkort är med
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre
möjliga scenarier/alternativ.
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att denne
inte betalar någon avgift, Det är alltså en maxkostnad för engångskostnaden och den årliga
kostnaden som presenteras. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande
i andra likvärdiga kommuner cirka 90 o/o.

Alternativ

Fast kostnad
(engångskostnad)

65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Ärlig kostnad
975-

348 975:-

348

348 975:-

413 600:-

I7L 720-

I7L 720-

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 202L. Från det att Västtrafik fått ett
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas.
Det finns i förfogandeanslagen medel för ovan nämnda alternativ för 2O2L och 2022. För 2023
och framåt måste kostnaden beaktas i budgetarbetet och är beroende av skatteprognoser och
statsbidrag.
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Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c. Priset inkluderar
även resor med Närtrafik.

Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15,00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar,

Närtrafik innebär resor från landsbygd till någon av kommunens fem Närtrafikshållplatser (eller
vice versa) vardagar mellan 9:30-10:30, 12:30-13:30, 15:00-16:00, 18:00-19:00 och 21:0022:00.
Av Melleruds angränsande kommuner har Bengtsfors och Åmål seniorkort från 65 år, dygnet
runt, Färgelanda och Vänersborg har seniorkort från 75 år, dygnet runt, och Dals-Ed saknar i
dagsläget denna möjlighet.
Kommunstyrelsen har valt att ingå upphandling för öppen skolskjutstrafik med trafikstaft 2023,
Upphandlingsunderlaget är ännu inte klart och tillika inte inkomna anbud.
Eftersom frågan är av politisk vikt lämnas tre förslag till beslut, som är för medborgare över
65 år dygnet runt, 65 år under lågtrafik eller 75 år dygnet runt,

Beslutsunderlag

o
.
.

Medborgarförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202l-02-25
Komm u nstyrelseförva ltningens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Seniorkort i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort dygnet runt för medborgare över
65 år och ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.
Kostnader för 202L och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 får
detta beaktas i budgetarbetet,

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkort under lågtrafik for medborgare
över 65 år och ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.
Kostnader för 2021 och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 tär
detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda seniorkoft dygnet runt för medborgare över
75 år och ger kommunchefen i delegation att teckna avtal med Västtrafik.
Kostnader för 2021 och 2022 finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023 fär
detta beaktas i budgetarbetet.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 202L att bifalla två medborgarförslag
avseende införandet av seniorkort och sedermera ge handläggare i uppdrag att
utreda frågan vidare.
Förfrågan om tillköp
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av
seniorkort är med förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik
har levererat en kalkyl över tre möjliga scenarier/alternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och
nedan redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett
seniorkoft och att denne inte betalar någon avgift. Det är alltså en maxkostnad för
engångskostnaden och den årliga kostnaden som presenteras, Enligt Västtrafik är
andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner cirka

90

o/o.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Alternativ

Fast kostnad
(engångskostnad)

Ädig kostnad

65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

348 975:-

348 975:-

348 975:-

413 600:-

17I720:-

I7I

720:-

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 202L Frän det att Västtrafik
fått ett skriftligt beslut om att införa seniorkoft tar det minst 3 månader innan
seniorkort kan införas.
Det finns i förfogandeanslagen medel för ovan nämnda alternativ för 202L och
2022. För 2023 och framåt måste kostnaden beaktas i budgetarbetet och är
beroende av skatteprognoser och statsbidrag.
Kompletterande information
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c'
Priset inkluderar även resor med Närtrafik.
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Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på
helger och helgdagar.
Närtrafik innebär resor från landsbygd till någon av kommunens fem
Närtrafikshållplatser (eller vice versa) vardagar mellan 9 : 30- 10 30, 12 : 30-13 ; 30,
15:00-16:00, 18:00-19:00 och 21 :00-22:00.
:

Av Melleruds angränsande kommuner har Bengtsfors och Ämål seniorkort från 65
år, dygnet runt, Färgelanda och Vänersborg har seniorkort från 75 år, dygnet runt,
och Dals-Ed saknar i dagsläget denna möjlighet.
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Seniorkort vid öppen skolskjuts
Kommunstyrelsen har valt att ingå upphandling för öppen skolskjutstrafik med
trafikstart 2023. Upphandlingsunderlaget är ännu inte klart och tillika inte inkomna
anbud.
Handläggare har rådfrågat Västtrafik om huruvida denna upphandling med
eventuella genomförande kan leda till att utnyttjandegraden av seniorkort blir
lägre, samt om det kan finnas tillräckliga positiva effekter av att tillgängliggöra
skolskjutstrafiken som förtar effekten av att införa seniorkoft.

Västtrafik resonerar som följer;
En öppen skoltrafik ger fler resmöjligheter för alla (iämfört med stängd skoltrafik
eller att kommunen upphandlar skoltrafiken själva) och bör inte innebära en lägre
nyttjandegrad på seniorkorten, fler resmöiligheter kan tvärtom innebära en
möjlighet till fler resor med seniorkoft. Det kan ju däremot vara så att det inte är
på just skollinjerna som seniorerna väljer att resa, de turerna gåriu exempelvis
tidigt på morgonen och seniorerna har kanske ett större behov av att resa på
förmiddagen till tex butiker eller annat. Hur mycket seniorerna reser med sina
seniorkort, och i vilken trafik de reser, påverkar dock inte kostnaden.
Kostnaden för seniorkort baseras på intäktsbortfall, det vill säga Västtrafik ska få
ersättning ftr de intäkter som seniorerna i kommunen trdigare betalade s1älva för
sina resor. Om kommunen i framtrden väljer att ausluta seniorerbjudandet ska det
inte ha någon påverkan på Västtrafiks intäkter, de resor som seniorerna kommer
att återgå till att betala själva för vrd en sådan förändring är de resor som de
betalade ftir innan införandet.
Det som kan påverka kommunens kostnad för senrorkoft är om den öppna
skoltrafiken innebär att många seniorer som idag inte har tillgång till kollektivtrafik
får möjlighet att resa, då kan det bli så att fler seniorer väljer att beställa ett
seniorkort (om man inte har någon kollektivtrafik där man bor kanske man inte
bestätler något kort). Eftersom kommunen betalar per kort kan kostnaden då bli
högre än om resmöjligheten med skoltrafiken inte finns. Eventuellt kommer dock
antalet seniorer som beställer ett seniorkoft vara ungefär detsamma både med och
utan öppen skoltrafik - vill man beställa ett kott gör man kanske det oavsett hur
många resmöjligheter man har.
Slutsatser
Enligt tillköpskalkylen från Västtrafik finns det tre olika alternativ för ett införande
av seniorkort. Handläggarens bedömning är att införandet av ett seniorkoft
troligen ökar rörligheten bland Melleruds kommuns äldre men även att det ökar
resandet med kollektivtrafik totalt sett eftersom en del av de resor som genomförs
med bil idag istället kommer ske kollektivt. Detta gagnar kommunens samtliga
medborgare eftersom ett ökat resande eventuellt förhindrar eventuella
neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till att resa mer miljövänligt
och således uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen.
Alla tre alternativens nytta får vägas mot kostnaden av dess införande. Eftersom
syftet med seniorkorten inte är tänkt att nyttjas för arbetspendling, utan för resor
till exempelvis dagligvaruhandel, vårdcentral/sjukhus och nöjespendling till
Trestadsregionen, skulle egentligen ett utbud under lågtrafik räcka. Dock finns det
idag begränsningar vad avser tidtabellssavgångar till-/från Dals Rostock och

124

R

il
h
ft,la

'i.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-05-19

Diarienummer

Sida

K5202L1275

4 (4)

Äsensbruk for såväl arbetsresor som fritidsresor. Det finns i princip inga
möjligheter att resa fram och tillbaka mitt på dagen och risken finns att om
medborgaren anländer till Melleruds tätort under dagen så hamnar hemresan inom
intervallet för "högtrafik". Resor med Närtrafik är ett alternativ, men dessa kan inte
heller nyttjas under "lågtrafik" på grund av tjänstens givna tidsramar. Fler resor
kommer däremot bli tillgängliga inom "lågtrafik" från 2023 om kommunen väljer
att gå vidare med upphandlingsunderlaget för öppen skols$utstrafik.
Om huruvida seniorkoft ska erbjudas från 65 eller 75 år så finns det olika aspekter
att reflektera kring. Bilismen är starkt rotad och än så länge finns inte den frivilliga
förändringsbenägenheten hos allmänheten att gå över till kollektivt resande. Detta
hänger såklart ihop med utbudet, vilket skiljer sig mellan en storstad och en
landsbygdskommun. Frågan är alltså om utnyttjandegraden (antalet faKiska resor)
ökar linjärt med ju fler medborgare som blir erbjudna seniorkort, eller om det
endast innebär en ökad kostnad för kommunen för att fler medborgare hämtar ut
kort utan att dessa ökar sin andel kollektiva resor. Vid högre ålder kan det vara fler
som av olika anledningar inte vill köra bil, men då måste ändå alternativet vara
tillräckligt attraktivt för att en övergång ska kunna ske.
Handläggarens bedömning är att utifrån regionala mål om trafikförsörjning bör det
eftersträvas att ge möjlighet för fler att resa kollektivt. Risken finns att en liten del
av användarna står för merparten av resorna, och det är svårt att avgöra om
denna resandegrupp finns hos medborgare över 65 eller 75 års ålder.
Eftersom frågan är av politisk vikt lämnas tre förslag till beslut, som är för
medborgare över 65 år dygnet runt, 65 år under lågtrafik eller 75 år dygnet runt.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgarförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202L-02-25

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Maria Wagerland

Tillväxtchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare

0530-181 69
freddie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Västtrafik
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Mellerud Kommun

Göteborg 25 februaÅ2021

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Mellerud kommun
Här kommer er kostnadskalkyl fiir fria resor ftir seniorer ftir målgruppen 65 år och
äldre samt målgruppenTl år och äldre.

Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms,

1.

Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt
kort tas ut ftir atttäckaVästtrafiks kostnader för att administrera detta
erbjudande ftir kommunema. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet,
eller i samband med att kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för
dagens kort är 1l år). Kostnaden iir inte en kostnad per kort och år, utan en
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad,
brevutskick och Västtrafi ks arbetstid.

2.

Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det

intiiktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär
för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror
på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Mellerud är 2 585 st.
Antalet personer 75 år och äldre är I 272 st. (31 dec 2020, enligt SCB).
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga
kommuner är ca90 % (dä avgift inte tas ut från senioren).
Pris
135 kr
65+ lågtrafik utan avgift
65+ dygnet runtutan avgift 160 kr
75+ dygnet runt utan avgift 135 kr
Priserna avser 2021 ärs prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga f;irdbevis som
Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan

angivet datum.

Med vänlig hälsning

Lisa Nordberg
Pris- och sortimentansvarig

Maria Björner Brauer
Enhetschef Försäljning och Marknad

Västtrafik AB
Box 1 23
541 23 Skövde
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Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg
Tel: 031-62 92 00
Fax:031-62 92 01

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde

Org,nr.556558-5873
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Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde
Sammanfattning av ärendet
En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) gällande
ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.
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Markpris för Sapphults nya verksamhetsområde
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 8 juni
202L.

Sammanfattning av ärendet
En övergripande exploateringskalkyl samt förslag på markpris (pris/kvm

tomtyta) gällande

ny detaljplan för Sapphults verksamhetsområde har tagits fram.
Enligt det nya förslaget till detaljplan för Sapphult ska området användas till verksamheter.
Den totala ytan kommunägd säljbar kvartersmark är cirka 85 154 kvm,

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens
r Karta
Förslag

till beslut

tjänsteskrivelse

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till
arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tillväxtfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuel la frågor inom
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Viltuårdsplan för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Viltuårdsplan för Melleruds kommun enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för viltvården
inom Melleruds kommuns markinnehav, Förslaget har utarbetats av tjänstemän och
skyddsjägare på Melleruds kommun.
Viltvårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska
skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra intressenter som
Trafikverket och naturskyddsorganisationer. Syftet är även att bidra till att minska viltolyckor
inom det kommunala markinnehavet samt att främja naturupplevelser och uWeckla en aftrik
och individrik fauna,
En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del är jordbruksmark, Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande
grönstruktur. En stor del av kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät och

många hushåll.

Arbetsutskottet beslutade den 25 maj 202L, 9 L79, att återremittera ärendet för justeringar av
förslag till vilWårdsplan enligt förd diskussion. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den B juni 2021,

Beslutsunderlag

. Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2021-05-25,5 179,
. Viltvårdsplan för Melleruds kommun
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VilWårdsplan
Inledning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för
vilWården inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av tjänstemän
och skyddsjägare på Melleruds kommun.
Melleruds kommun markinnehav består av skogsmark och annan mark som t ex åker, äng,
betesmark.
Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande
grönstruktur. En stor del av kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät
och många hushåll.
Samhällsbyggnadsförualtningen ska ta hänsyn till hela det landskap som viltet befinner sig
i vilket innebär att samordningsåtgärder inom många områden är viKiga.
Många viltarter varierar stort i antal mellan olika år och det är därför viktigt att vara
anpassningsbar. Klimatet varierar från år till år och hårda vintrar och varma somrar
påverkar dödlighet och överlevnad hos olika arter. Viltets miljöer kommer förändras över
tid och därmed också förutsättningarna.

Syfte
VilWårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska
dessutom skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra
intressenter som Trafikverket, naturskydds- och jägarorganisationer. Syftet är även att
bidra till att minska viltolyckor inom det kommunala markinnehavet samt att främja
naturupplevelser och utveckla en artrik och individrik fauna.

Avgränsning
Vilt definieras här enligt jaKlagens 2 $. De viltarter som främst påverkas av
viltvårdsplanen är klöwiltet, men även andra after kan påverkas, Gemensamt för afterna
som omfattas av viltvårdsplanen är att de i olika mån kan orsaka störningar och bli störda
av kommuninvånare och andra, I dagsläget är det rådjur som orsakar mest problem
framförallt vid trafikolyckor eller incidenter där fordon är inblandade. På sikt kan även
vildsvin komma att ställa till stora problem i både trafik, grönytor och jordbruksmark.

VilWård på kommunal mark
Anledningen till att det överhuvudtaget ska bedrivas viltvård på den kommunala marken
är det markägaransvar som åligger markägaren enligt

4 $ jaktlagen (SFS 1987:259). Detta ansvar betyder att allt vilt ska vårdas i syfte att
bevara arter samt främja en lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att
genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten
efter tillgången på vilt. Markägaren och jakträttshavaren svarar för att åtgärder utförs och
anpassningen sker.
En annan anledning är att kommunen vill förebygga skador på enskild och allmän
egendom. Det kan konstateras att olika markägare har olika syften med sin viltvård. En
del markägare vill maximera antalet vilda djur för att få bättre jaK, medan andra
markägare vill kunna bedriva jordbruk utan viltskador. Kommunen som markägare vill ha
en viltstam av god kvalitet och i en balanserad mängd.
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Upplåtelser och områden
För att en effektiv viltvårdsplanering ska kunna genomföras krävs tillräckligt stora och
sammanhängande markområden så att viltstammarna på dessa platser kan påverkas i
betydande mening. Samverkan ska i största mån ske med omkringliggande
skötselområden tör att på så sätt skapa större enheter för effeKivare styrning och
genomförande av åtgärder.
Kommunens markinnehav ska vara registrerade hos Länsstyrelsen och i de
älgskötselområdena som de är belägna i och där fastigheter som är i direK anslutning till
ett jaKområde registreras i det jaKområdet.
Älgiaktområden ska vara sammanhängande och de fastigheter som inte ligger i direK
anslutning till ett jaktområde kommer inte kunna registreras i detsamma.

lakträtten tillfaller Melleruds kommun som markägare. Ingen form av jaK får förekomma
på Melleruds kommuns mark.

Det närliggande / angränsande jaktområdet (jaKlaget) ska kontaKa Melleruds kommun
om påskjutet vilt lägger sig på Melleruds kommuns mark eller om vilt påtraffats dött på
något annat sammanhang än enbart vid jakt, t ex viltolycka för att fastställa om Melleruds
kommun själva ska tillgodogöra sig viltet eller överlåta hela eller del av viltet till det
närliggande / angränsande jaktområdet fiaKlaget).
Enligt 35 $ jaKlagen så är det inte tillåtet att med vapen eller fångstredskap ta väg över
någon annans jaktområde, utan jaKrättshavarens medgivande. Vidare säger paragrafen
att detta dock får ske på vägar som är upplåtna för allmänheten och även annars, om det
sker i lovliga ärenden. Om hund medförs så skall den hållas kooolad.
Finns det ingen annan väg till jaKmarken än att passera över Melleruds kommuns mark

kan man anses vara ute i lovligt ärende och får då ta väg över Meleruds kommuns mark,
även utan medgivande från Melleruds kommun. Man får dock inte gena över Melleruds
kommuns mark bara för att göra det mer bekrrämt för sig själv, det är inte att anse som
lovligt ärende.
Om en jägare kan anses vara ute i lovligt ärende när denne passerar Melleruds kommuns
mark, ska jägaren passera över marken där det är kortast vä9. Jägaren har alltså inte rätt
att ta den mest bekväma vägen, utan det ska vara den koftaste vägen in till sitt

jaKområde.
Melleruds kommun kan komma att tillåta jakt i utbildningssyfte och i samarbete med

t ex skolor som har inriKning vilWård.
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Skogsbruk
Balans mellan vilt och foderutbud ska uppnås så föryngring av for marken lämpligt
trädslag kan ske. I den mån betesbegärliga trädslag finns ska dessa kunna bli
trädbildande.

Skyddsåtgä rder och information
Jaktlagens (1987:259) $7, 8 och 9 reglerar skaderisker och regler kring risker och skador
av vilt.
Melleruds kommun ska arbeta aKivt med åtgärder som siktröjning efter vägar.
Kommunens hemsida ska användas för att sprida kunskap och information kring hur
sl<yddsjakt och viltvård fungerar. Kommunen ska anpassa behovet av kommunala
skyddsjägare efter rådande behov. Skyddsjägarna är en resurs som tar hand om
situationer där det är vilda djur inblandade, likaså är polisen en tillgång. Skyddsjägarna får
idag sina uppdrag av utsedd ansvarig avdelning efter information/klagomålfrån
allmänheten. Rådgivning till allmänheten ska också ingå i utsedd ansvarig avdelning och
skyddsjägarnas uppdrag.

Älgar kan orsaka olägenheter i bostadsnära områden och i trädgårdar. För jaK på älg
krävs att marken är registrerad för älgjakt hos länsstyrelsen som i sin tur avgör hur många
älgar som får skjutas på det aktuella området.
I den mån älgar blir föremål för skyddsjakt ska polis tillkallas. Polisen avgör därefter om
speciellt utsedda eftersöksjägare med älghundar eller kommunens skyddsjägare skall
kopplas in på ärendet.
Nationella viltolycksrådet (NVR) har på regeringens uppdrag att organisera eftersök av
trafikskadat vilt och att arbeta med att förebygga viltolyckor. Rådet är ett samarbetsorgan
för ett antal berörda myndigheter och organisationer,
Trafikverket ansvarar för att minimera påverkan på vilt och naturvärden i närheten av
Trafikverkets vägar och järnvägar. Kommunen ska arbeta proaktivt med Trafikverket för
att minska olägenheter inom det statliga vägnätet.
Kommunen ansvarar för att lämpliga åtgärder sker längs det kommunala vägnätet.
Ätgärder för att minska negativa effekter för viket vid exploatering bör alltid beaKas.

Vilt- och biotopvård
I enlighet med Jaktlagens 4 $ (1987:259)

5

Viltet skall uårdas i syfte att
- bevara de viltafter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som

4

tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
- främja en med hänsyn tillallmänna och enskilda intressen lämplig utueckling av

viltstammarna.
viltuården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och
stöd och att anpassa 1äkten efter tillgången på vilt. För att åtgiirderna utförs och
anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).

I

Utgångspunkten vid alljakt inom Melleruds kommun bygger på respekt för viltet,
naturen, människan och samhället och att viltet som resurs ska förvaltas på ett
hållbart sätt. JaK- och vilWården ska bedrivas i enlighet med antagen viltvårdsplan så att
minsta mojliga störning och olägenhet för kommuninnevånarna och viltet uppstår.
Säkerheten vid all jakt har högsta prioritet och all skottlossning sker på jägarens personliga
ansvar.
Skadade och sjuka djur ska inte orsakas lidande pga. ovanstående, dock är säkerheten för
människor och egendom alltid överordnad. En korrekt genomförd jaK som reglerar
populationen åsamkar mycket mindre lidande för djuren liksom mindre obehag och
ekonomiska kostnader för t.ex. trafikanter.
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De djurarter som är listade i listan nedan betraKas normalt sett inte som skadedjur, utan
som vilt som bidrar till en biologisk mångfald samt till ett förhöjt upplevelsevärde för de som
vistas i naturen. Nedanstående after ska därför förvaltas hållbart och anpassas genom
vilWårdsåtgärder till passande nivåer
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Rådjur
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om ej olägenhet

numerära
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Ansvar och organisation av vilWård på kommunal mark
Samhällsbyggnadsförualtningen ska leda och samordna planering och uppföljning av

viltvården inom Melleruds kommuns mark.

Lagstiftning och juridiska ramverk
De lagar och författningar som främst har betydelse för skydd av arter och miljön är
jaktlagen, plan- och bygglagen, miljöbalken och skogsvårdslagen. Dessa påverkar hur bl.a.
ffsisk planering och exploatering kan få konsekvenser för viltets livsmiljö och
rörelsemönster, föroreningar och andra störningar som kan få konsekrrenser för viltet samt
hur skogsbruket kan påverka livsbetingelser för vilt. Kommunen ska arbeta för att alla
processer tar hänsyn till helheten.
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VilWårdsplan för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1, återremittera ärendet för justeringar av förslag till vilWårdsplan enligt ford

2. redovisning

diskussion.

ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den B juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för viltvården
inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av tjänstemän och
skyddsjägare på Melleruds kommun.
Viltvårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav. Den ska
skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och andra intressenter som
Trafikverket och naturskyddsorganisationer, Syftet är även att bidra till att minska viltolyckor
inom det kommunala markinnehavet samt att främja naturupplevelser och uWeckla en artrik
och individrik fauna,
En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del är jordbruks-

mark. Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga spridningskorridorer och sammanhängande
grönstruktur. En stor del av kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät och
många hushåll.

Beslutsunderlag

o Viltvårdsplan för Melleruds kommun
. Samhällsbygg nads förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet för justeringar av förslag till viltvårdsplan enligt förd

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Enhetschef Renhållning

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Samhällsbygg nadsförualtningen

KOMMUN

Datum
202r-04-06
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Sida

KS202Llr84
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Kommunstyrelsen

VilWårdsplan för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att framtagen vilWårdsplan för Melleruds kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en viltvårdsplan för
viltvården inom Melleruds kommuns markinnehav. Förslaget har utarbetats av
tjänstemän och skyddsjägare på Melleruds kommun.
Vilwårdsplanen ska beskriva hur vilt ska hanteras inom kommunens markinnehav.
Den ska skapa förutsättningar för samverkan med angränsande markägare och
andra intressenter som Trafikverket och naturskyddsorganisationer, Syftet är även
att bidra till att minska viltolyckor inom det kommunala markinnehavet samt att
främja naturupplevelser och utveckla en artrik och individrik fauna.
En betydande del av Melleruds kommun domineras av skogsmark och en liten del
är jordbruksmark. Viltet har goda möjligheter att finna lämpliga
spridningskorridorer och sammanhängande grönstruktur. En stor del av
kommunens markinnehav är tätortsnära med ett tätt vägnät och många hushåll.

Beslutsunderlag
VilWårdsplan för Melleruds kommun

Suzanne Håkansson

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Ren hå

I I

n

ingschef/d rift leda re

0530-181 12
suzanne, hakansson@mellerud,se

Beslutet skickas till
Sa m hä

I

lsbyg

g

nad sförva ltn

i

n

ge n

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Projekt Ny lekplats Ängenäs, staftbesked
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projekt Ny lekplats Ängenäs och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
I samband med ett nytt bostadsområde vill man ha en lekplats på Ängenäs. En ny lekplats gör
att det nya bostadsområdet mer attraktivt för barnfamiljer och skapar en bättre miljö.
Finansiering sker enligt driftsbudgetförslag för

tr 2022.

Projektet beräknas pågå från 1 mars 2021 till 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag

r
.

Projektbeskrivningmedkostnadskalkyl
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse
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Projekt Ny lekplats Angenäs
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projekt Ny lekplats Ängenäs och lämna en slutredovisning när projeKet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
I samband med ett nytt bostadsområde vill man ha en lekplats på Ängenäs, En ny lekplats gör
att det nya bostadsområdet mer attraktivt för barnfamiljer och skapar en bättre miljö.
Finansiering sker enligt driftsbudgettörslag för är 2022.

Projektet beräknas pågå från 1 mars 2021 till 31 augusti 2021,

Beslutsunderlag

.
r

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
Sam hä I lsbyg g nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas
Sa m hä I lsbyg g

till

nadschefe n

Enhetschefen Gata-Park
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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PROJ EKTBESKRIVNING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.
Projekt:

Ny lekplats Ängenäs

Bakgrund/Inledning

I samband med ett nytt bostadsområde vill

man ha en lekplats på Ängenäs

Syfte/Mål
En ny lekplats gör att det nya bostadsområdet mer attraktivt för barnfamiljer och skapar en bättre

miljö.

Metod
Personalen på park tillsammans med maskiner på ramavtal gör grundarbetet. Resterande väntar vi
på offert.

Finansiering av kapital- & driftskostnader
Finansiering sker enligt driftsbudgetförslag för år 2022.
Tidsram
Projektstaft
Klart:

[2021-03-01]
[2021-08-31]

Genomförande
Projektet sker i egen regi, med entreprenör via ramavtal
Upphandling
Upphandling kommer att ske
Ansvarig

Upphandlingsfrågor: Patrik Storm

Avtalsfrågor: Patrik Storm
Sakfrågor: Patrik Storm
Projektledare/Drift leda re
Sören Elofsson
Arbetsgrupp
Ledningsgruppen gata, park
&verkstad
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2021-06-01

Änenor

zo

Dnr KS 20201288

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

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att avtalet med Securitas har sagts upp och inget nytt avtal har förhandlats fram angående
pa

rkeringsbeva kn i ngen.

Sammanfattning av ärendet
Martin Andersson (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt.
Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria, Dock har att vissa parkeringar har en
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.
Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

- ökad trafikäkerhet

- bättre framkomlighet
- tillgänglighet till parkeringsplatser,
Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser där
felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.
Parkeringsbevakningen i Mellerud har via avtal Securitas ansvarat över, Avtalet med Securitas
har idag sagts upp och inget nytt avtal har förhandlats fram. Parkeringsbevakningen upphör om
inte nytt avtal om tjänsten förhandlas fram.

Beslutsunderlag

.
.

Motion
Samhä I lsbygg nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse
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Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-05-12

i

n

gen

Diarienummer
KS 2020/2BB

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Motion om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning
snarast möjligt
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till
att avtalet med Securitas har sagts upp och inget nyft avtal har förhandlats fram angående
parkeringsbeva kn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Martin Andersson (SD) föreslår i en motion den 19 april 2020 att kommunfullmäktige beslutar
att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjlQt,
Alla kommunens parkeringsplatser är avgiftsfria. Dock har att vissa parkeringar har en
begränsad parkeringstid exempelvis på Köpmantorget där man får stå parkerad i maximalt
tre timmar. På de tidsbegränsade parkeringsplatserna ska p-skiva användas.
Kommunen använder felparkeringsavgift för att försöka uppnå tre mål:

- ökad trafiksäkerhet
- bättre framkomlighet
- tillgänglighet till parkeringsplatser,
Felparkeringsavgiftens storlek speglar allvaret i överträdelsen. Avgiften är högst på platser där
felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Beslutsunderlag

.
.

Motion
Tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Parkeringsbevakningen i Mellerud har via avtal Securitas ansvarat över. Avtalet med Securitas
har idag sagts upp och inget nytt avtal har förhandlats fram. Parkeringsbevakningen upphör om
inte nytt avtal om tjänsten förhandlas fram.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Kom m

KOMMUN

Datum
2020-0s-12

nstyrelseförua ltn i ngen
Diarienummer
KS 2020/2BB

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

0530-181 72
magnus,olsson@melle
rud.se

Beslutet skickas

u

till

Martin Andersson (SD)
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Motion
Kommunfullmäktige Mellerud
Mellerud har under en längre tid haft parkeringsvakt i kommunen, Detta
innebär för både handlare och kommuninvånare en onödig pålaga och
besvär. Centrumhandeln har tillräckligt med utmaningar utan detta.
Sverigedemokraterna föreslår därför att:
Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt.
Mellerud

För
rtin

rgson
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Dnr KS 2020/643

Svar på medborgadörslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i
korsn i ngen Storgata n / Odengata n
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det finns
trafikhöjandeåtgard samt övergångställe vid Långgatan samt Odengatan/Storgatan.
Sa m hä lsbygg nadsförva ltn ingen a nser att a ndra gator bör prioriteras.
I

Sammanfattning av ärendet
Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober 2020 lämnat in ett medborgarförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan
Det finns trafikhöjandeåtgärd vid Långgatan och har övergångställen på de gatorna som nämns
i förslaget. Svensk beläggningstjänst ska se över alla linjemålningar i kommunen och fyll i de
som har suddats ut. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns andra gator i
kommunen som bör prioriteras.

Beslutsunderlag

o
.

Medborgarförslag
Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-02-09

Diarienummer

Sida

KS 20201643

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om trafiksäkerhetshöjande
åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen
samt vid rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det
finns trafikhöjandeåtgärd samt övergångställe vid Långgatan samt
Odengatan/Storgatan. Samhällsbyggnadsförualtningen anser att andra gator bör
prioriteras.

Sammanfattning av ärendet
Tobias Coster, Mellerud, har den 15 oktober 2020 lämnat in ett medborgarförslag
om trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder vid övergå ngsstä len uta nför Hem köp
Kvarnkullen samt vid rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan
I

Beslutsunderlag

r

Medborgaförslag,

Beskrivning av ärendet
Det finns trafikhöjandeåtgärd vid Långgatan och har övergångställen på de
gatorna som nämns i förslaget. Svensk beläggningstjänst ska se över alla
linjemålningar i kommunen och fyll i de som har suddats ut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det finns andra gator i kommunen som
bör prioriteras.

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Tobias Coster

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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kommunen@mellerud.se

lngrid Eng
Från:

Skickat:

Tiil:
Ämne:

tobiascoster@gmail.com
den 15 oktober 2020 14:28
Kommunen

Medborgarförslag

Hejl
Längs med storgatan går och cyklar varje dag mycket människor, i alla åldrar, till både jobb, skola och dagis'
Här finns flera oövervakade övergångsstället och dessa utgör en stor fara för gång- & cykeltrafikanter.

Extra utsatta är övergångsställena i korsningen utanför Hemköp Kvarnkullen, Storgatan/Långgatan samt vid den lilla
rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan.
I båda dessa korsningar kör mycket trafik och framför allt mycket tung yrkestrafik och hastigheten är ofta hög.
Förslag till förbättring på och omkring dessa övergångsställe är blixtljus som aktiveras när någon gång- eller
cykeltrafikant närmar sig övergångsstället och som varnar de som åker på framför allt Långgatan samt Odengatan.
Alternativ eller kanske komplettering till detta skulle vara betydligt bättre belysning än den som idag finns på platsen
eller i extremfall, automatiska rödljus som endast aktiveras om någon gång- eller cykeltrafikant närmar sig
alternativt trycker på en knapp. Dessa skulle kunna vara "svarta" när ingen skall passera övergångsstället.

Mvh
Tobias Coster
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Dnr KS 20201345

Svar på medborgafförslag om hundrastgård iÅsensbruk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården
Mellerud samt att Åsensbruk har många grönytor som hundar kan vistas i.

i

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson, Åsensbruk, har den 12 maj 2O2O lämnat in ett medborgarförslag om att bygga
en rymningssäker rastgård för hundar centralt iÄsensbruk.
Äsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas i. Under är 2020 och 2021 har
Melleruds kommun byggt ut den befintliga hundrastgården med plats för små och stora hundar
i Mellerud. Kommun anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården, Därför ser
inte samhällsbyggnads-förvaltningen behovet till en hundrastgård i Äsensbruk.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgarförslag
Sam hällsbygg nadsförvaltningens tjä nsteskrivelse
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KOMMUN

Datum
2020-08-19

i

n

ge n

Diarienummer

Sida

KS 2020/345

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförstag om hundrastgård iÅsensbruk
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet är täckt med den befintliga hundrastgården
Mellerud samt att Äsensbruk har många grönytor som hundar kan vistas i,

i

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson, Äsensbruk, har den 12 maj 2020 lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun bygger en rymningssäker rastgård för hundar ganska centralt i Åsensbruk.

Beslutsunderlag

.

Medborgaförslag.

Beskrivning av ärendet
Anita Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en rymningssäker rastgård
för hundar centralt i Åsensbruk. Äsensbruk har många öppna grönytor som hundar kan vistas
Under är 2020 och 2021 har Melleruds kommun byggt ut den befintliga hundrastgården med
plats för små och stora hundar i Mellerud, Kommun anser att behovet är täckt med den
befintliga hundrastgården. Därfor ser inte samhällsbyggnadsförvaltningen behovet till en
hundrastgård i Åsensbruk.

i,

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Anita Johansson

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Från: Anita Joha nsson <joha nsson.a nita 1@gmail.com>
Skickat: den 12 maj2O2O L7:43

Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Med borga rfö rslag / H u nd rastgå rd i Äsensbru k
Hej!

Vi är många hundägare i Åsensbruk som har ett behov av en hundrastgård.

Motivering
Allt flerväljer i dag att ha hund. De flesta hundar lever i många år och behöver möjlighet till att rastas och
leka med andra hundar.
Det finns hundar med olika behov av aktivitet och det är lika viktigt att alla får sina behov tillgodosedda.

Det är en rättighet att ha hund och det bör finnas ett område avsett för hundars behov inom rimligt avstånd
när man bor i ett samhälle.

Vintertid ökar risken för hundägare att halka och bryta ben när hundar ska rastas via gator, landsväg och
skogsstigar, (detta hände mig, fick en axelfraktur).
En rastgård behövs när

det råder koppel tvång därför att många hundar behöver springa fritt för att få

utlopp för sin energi.
Det behövs även en plats där hundägare kan träffas under sociala former och låta sina hundar vistas

tillsammans under säkra förhållanden.
Det finns en rastgård i Mellerud, men det är inte optimalt att ta hunden från Åsensbruk i bil när det finns

ett

behov av rastgård.
dag använder många ishockeyrinken/tennisplanen för sina hundar när dessa behöver leka och springa fritt
vilket inte är optimalt. Rester av urin och avföring kan bli kvar efter hundarna. Dessutom är det en yta av
I

svart asfalt som blir väldigt varm sommartid vilket inte är bra för hundarna.
När det inte är badtider går många till Sundseruds badplats med sina hundar och ut på den lilla ön vilket inte
är lämpligt när badsäsongen börjat och människor grillar.

Det ligger även en skyttebana i skogen, mellan badplatsen och elljusspåret där många vill gå, men många
hundar är skotträdda och ägaren måste då finna andra vägar/stigar.
Hundar främjar välbefinnandet och hälsan hos människor, därför anser jag att det är av vikt att se till
hundägarnas behov och önskemål i hela kommunen.
Det finns alltså

ett behov av en rymningssäker rastgård för hundar ganska centralt i Åsensbruk!

till vilken mark/yta som är tillgänglig men ber rätt förvaltning inom kommunen att finna
lämpligt område att ställa i ordning.

Jag känner inte

Tack för ordet!

Med vänlig hälsning
Anita Johansson
Mobil 070- 493 67 33
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Dnr KS 20191341

Svar på medborgadörslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken
regelbundet.

Sammanfattning av ärendet
Mona Skoogh, Mellerud, har den 9 juni 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun snyggar till f.d, lekparken vid Södergatan i Mellerud genom att så gräsmatta som
klipps samtidigt som övriga grönytor runt om,

I medborgarförslaget uppmanas

kommunen att klippa gräset samt övriga grönytor till f,d.
lekparken vid Södergatan. Gata-Park, som sköter kommunens gräsytor, klipper gräset och
sköter grönytorna runt om lekparken regelbundet.

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag
. Samhällsbyggnadsföwaltningens

tjänsteskrivelse
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Datum
2020-08-20

Diarienummer
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KS 2019/341

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid Södergatan
Mellerud
Förslag

i

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till att gata-park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken
regelbundet.

Sammanfattning av ärendet
Mona Skoogh, Mellerud, har den 9 juni 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun snyggar till f.d. lekparken vid Södergatan i Mellerud genom att så gräsmatta som
klipps samtidigt som övriga grönytor runt om.

Beslutsunderlag

o

Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet

I medborgarförslaget uppmanas

kommunen att klippa gräset samt övriga grönytor till f.d.
lekparken vid Södergatan. Gata-Park, som sköter kommunens gräsytor, klipper gräset och
sköter grönytorna runt om lekparken regelbundet.

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park
0530-18394
patrik.storm@mellerud.se

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Mona Skoogh

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

personuppgifterna behandlas entigt PUL, Du medger att information du tämnar får lagras och bearbetas
i register av förvattning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Ort och datum

)
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I

E-postadress

terar här kort ditt

år a Lr',tom ) "77 Lur?en Joqqqar y'r// /d' /*67ar/cen vid
Soderga/en .Tenant ay'y' e/'y'.oe-o tto J otn Ll,pfs
JotnhAg/ så,n å*,?, ?rå/svfur rztny' ont å:ry ,
f4rcE/

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras
hur det i så

kunna ske.

fun/a ,L/r,7orken ån /a/a// tz,L/rlc*zn lnad

Underskrift

/h*t . .%d,
q#fr{

Kom m u nstyrelsekontoret

80 MELLERUD ' Besökadress: Storgatan
Tfnr 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www'mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro: Ll 74 4O-8'Orgnr: 212 000-1488
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ÄRrnor zo
Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagets begäran om att införa
hastighetsbegränsning på Viravägen med hänvisning till trafiksäkerhetsarbete där oskyddade
trafikanter korsar större gator.

Sammanfattning av ärendet
Valentina Berisha, Åsensbru( har den 25 september 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun inför hastighetsbegränsning i Äsensbruk.
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte att införa hastighetsbegränsning på
Viravägen. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser där många
oskyddade trafikanter korsar större gator.

Beslutsunderlag

o
.

Medborgarförslag
Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse
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Datum
2019-01-08

unstyrelseförvaltni n gen

Diarienummer
KS 2018/569

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagets begäran om att införa
hastighetsbegränsning på Viravägen med hänvisning till trafiksäkerhetsarbete där oskyddade
trafikanter korsar större gator.

Sammanfaftning av ärendet
Valentina Berisha, Äsensbruk, har den 25 september 2018 lämnat in ett medborgarförslag om
att Melleruds kommun inför hastighetsbegränsning i Äsensbruk.

Beslutsunderlag

o

Medborgaförslag.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar inte at införa hastighetsbegränsning på
Viravägen. Iakttagelse över gatan har gjorts och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
fokus i trafiksäkerhetsarbetet måste ligga på att arbeta med åtgärder på platser där många
oskyddade trafikanter korsar större gator.

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Valentina Berisha

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Storgatan 11

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Organisationsnr

Fax

Webb

Plusgiro

2 1 2000-

1488

0530-181
163

01

www.mellerud.se

I i'4'
i

?0i$ -0$- z

I

Medborgarförslag h,,
Melleruds kommu t_

Melleru
kommun
Kommu kansliet
+oq bo
ELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och
bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

29.- o(- I

Avsändare
Ort och datum
Namn

Adress

1,

i

/,t

1.1/-lt/A at//Y

a

lt tr lt Lt O

c)-

A \?n

I

DULW

Postadress
E-postadress

Försla

t

ar här kort ditt försl

t

t

bo r e Va qV
(" r
<!t L\O + d NA Y s n o b q r t. t4 (^ " t*i s ho q & 6t5
1r c$t
Li WCJfi
NB I V t, (
+ {q
la 0,! I, d e
tnd5s A B la t
0rr
/n
ch
h
6on
a tLon fvyc/q
h Ovl
h aJ I l- ("ft4 I le
TotIa L I

Jouå

Xq, o

d\\

d 0 rn r,tiir

12

I)

t

q"ro

(t

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras
hur det i så fatt ska kunna ske.

Underskrift

Namnförtvdlioande

l/ Al F flT''t4

K*-11

14-

164

t' C LA

och

FöREDRAGNINGSLISTA

METLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

n

2021-06-01

gen

Änenor zz

Dnr KS 202t1327

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt
beslut,

2.

delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om
förbud att vistas på en särskilt angiven plats ienlighet med lag (202L:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2021:B)
om särskilda begränsningar for att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Delegationen
omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 202L om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Då ett beslut ibland
kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid
behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med pandemilagen och
beg rä nsn i ngsförord

n

i

ngen.

Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud
då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.
För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje
för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av
kom mu nstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag

. Samhällsbyggnadsföwaltningens
o Riktlinjer vistelseförbud

tjänsteskrivelse
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(2)

Kommunfullmäktige

Riktlinjer om och delegation av vistelseförbud enligt pandemilagen
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, anta riktlinjer om vistelseförbud, att gälla från och med det datum fullmäktige fattar sitt
beslut.

2.

delegera till kommunstyrelsen att vid behov och enligt riktlinjerna besluta om föreskrifter om
förbud att vistas på en särskilt angiven plats ienlighet med lag (2021:a) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-l9 samt förordning (2021:B)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Delegationen
omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskift angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel, Då ett beslut ibland
kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige delegerar uppgiften att vid
behov fastställa foreskrifter om vistelseförbud ienlighet med pandemilagen och
beg rä nsn i ngsförord

n in

gen.

Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud
då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.
För att sätta ramar inom vilka kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud har en riktlinje
för vistelseförbud tagits fram. Genom riktlinjer begränsas den principiella karaktären av
kom m u nstyrelsens föreskrift om vistelseförbud.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse
o Riktlinjer vistelseförbud
Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (202I:a) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun mojlighet att besluta om föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Den 11 mars 2021trädde en bestämmelse iförordningen (2021:B) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger
kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Webb

Plusgiro

464 BO MELLERUD

Organisationsnr
212000- 14BB

0530-181 01
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KOMMUN

Diarienummer
Datum
2O2r-05-26 202L/327

Sida

2 (2)

Bryter man mot föreskrifter om vistelseförbud kan, enligt 24 $ covid-19-lagen dömas till
penningböter. Det är polismyndigheten som ansvarar att bevaka överträdelser och inte
kommu nens tillsynsansvar.

att kunna uppfylla kommunens ansvar i enlighet med pandemilagen och
begränsningsförordningen behöver beslut kunna tas med relativt kort varsel. På samma sätt
kan utfärdade föreskrifter behöva upphävas med kort varsel beroende på hur situationen
utvecklas. Kommunfullmäktige förslås att delegera kommunstyrelsen till att fatta beslut om
vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över gata- och parkenheten.
För

För att minska ingripande karaktär föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för
vistelseförbud i vilken bland annat följande villkor ställs:

.
.

Vistelseförbud av kommunstyrelsen får högst beviljas i fjorton (14) dagar åt gången med
endast en förlängning. Vid behov av ytterligare förläggning på samma plats behöver ett nytt
ärende beredas och kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut om vistelseförbud. Dock
får den totala tiden inte under några omständigheter överstiga totalt tre (3) månader.
Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud.
Ordföranden får dock fatta beslut i brådskande ärenden om kommunstyrelsen har beslutat

detta.

.

Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser (om dessa ligger i en park ska lekplatsen och
vägarna dit undantas från det förbjudna området).

r

Det är viktigt att noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för
trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande
ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider som anses vara en påtaglig risk.

o

Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad, Det område som föreskriften gäller för ska
vara ett på karta angivet begränsat område.

.

Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige'

Eftersom trängsel kan uppstå på olika platser, som inte går att på förhand inse anser
undertecknad att det inte är lämpligt att nämna några specifika platser på förhand. Det ska
dock understrykas att förbudet behöver avse en park, en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats.
Därför föreslås att kommunfullmäktige antar riktlinjer för vistelseforbud samt ge
kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov besluta om vistelseförbud i enlighet med
pandemilagen, begränsn ingsförordningen och ri ktl injen.

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas
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Inledning
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-l9 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun möjlighet att besluta om föreskrifter
om förbud mot att vistas i en par( på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse iförordningen (202L:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen)
i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.
Genom dessa riktlinjer ger kommunfullmäktige i Melleruds kommun den inriktning och
omfattning på föreskrifterna som behövs för att de beslut om vistelseförbud som
kommunstyrelse fattar inte ska vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för
kommunen,
Om kommunen behöver besluta om ett vistelseförbud som går utöver eller strider mot dessa
riktlinjer är det kommunfullmäktige som får ta det beslutet.

Föreskrift om förbud
För att få utfärda en föreskrift om förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats

behöver följande förutsättningar vara uppfyllda

. Förbud mot delegation
. Begränsad tid
. Endast vissa avgränsade och bestämda
.

platser

Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel

. Inte

innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

De 5 punkterna redogörs följande:

Förbud mot delegation
ett beslut ibland kan behövas fattas skyndsamt föreslås det att kommunfullmäktige
delegerar uppgiften att vid behov fastställa föreskrifter om vistelseförbud i enlighet med
pandemilagen och begränsningsförordningen. Kommunfullmäktige förslås att delegera
kommunstyrelsen till att fatta beslut om vistelseförbud då kommunstyrelsen ansvarar över
Då

gata- och parkenheten
Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud.
Ordföranden eller en annan ledamot som kommunstyrelsen har utsett, får dock fatta beslut
brådskande ärenden under förutsättning att kommunstyrelsen har beslutat detta i enlighet
med 6 kap. 39 $ kommunallagen.

i

Begränsad tid
Det högsta antal dagar kommunstyrelsen får besluta om vistelseförbud är 14 dagar åt
gången med maximalt en förlängning. Om kommunstyrelsen vill att det ska fortsätta att råda
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vistelseförbud på platsen efter förlängning behöver ett nytt ärende beredas från grunden och
ett nytt beslut tas av kommunstyrelsen,
Den totala tiden för beslut om vistelseförbud av kommunstyrelsen på en plats får under inga

omständigheter överstiga totalt tre (3) månader. Därefter kan endast kommunfullmäktige
besluta om fortsatt vistelseförbud på platsen.

Endast vissa avgränsade och bestämda platser
Förbud får avse att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan särskilt angiven
plats.
Det ska vara en plats som allmänheten typiskt sett har tillträde till.
Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad. Det område som föreskriften gäller för ska

vara ett på karta angivet begränsat område.
Av propositionen framgår uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det
bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till
exempel köpcentrum och bibliotek.
Detta innebär inte att det skulle vara helt omöjligt att besluta om vistelseförbud för
exempelvis parkeringsplatser som ligger i anslutning till näringsidkare eller offentlig
verksamhet. Men det är i så fall av yttersta vikt att ett sådant förbud görs först efter samråd
med näringsidkarna, och i allra möjligaste mån utformas så att det påverkar deras
verksamhet så lite som möjligt, till exempel genom att anpassas till deras verksamhetstider.
Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser under de tider som dessa används av barn.
Om dessa ligger i en park ska både lekplatsen och vägarna dit undantas från det förbjudna
området.
Föreskrifterna får inte heller innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan
omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Detta innebär att
vistelseförbud inte får avse platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats
till en annan, till exempel gågator bilvägar och andra färdmedel.

Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel
En förutsättning för vistelseförbud är att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för
trängsel. Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller

teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att
trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfarenhetsmässigt finnas i
samband med vissa högtider eller under vissa delar av åretl. Det bör dock inte krävas någon
mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått trängsel på
platsen för att föreskriften ska kunna godtas2.

I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som
brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser. Det är
således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör
en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det foreligger en
påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

1Prop. 2O20/2L:79 s. 104
Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål HFD 2018 ref .75

2
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Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Detta innebär bland annat att det är viktigt att kommunstyrelsen noga överväger en
föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa
dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla
under dessa tider.
Det är även viktigt att det rådande smittläget i kommunen och dess närområde tas med
bedömningen av huruvida föreskrifterna är motiverade. Om smittspridningen minskar så
pass mycket att trängsel inte innebär att risken för smittspridning ökar så kan detta tala
emot att föreskriften är nödvändig

i

Innan antagande
När ett förslag på föreskrift om vistelseförbud eller ett förslag på förlängning av föreskriften
har tagits fram ska det skickas på remiss med begäran om yttrande till följande myndigheter
innan det antas.

.

Folkhälsomyndigheten

.

Smittskyddsläkaren

Begäran om yttrande måste komma in till myndigheterna minst Wå arbetsdagar innan
föreskriften beslutas.
Förslaget ska även skickas till följande myndigheter för kännedom:

. Länsstyrelsen i Västra Götaland
. Polismyndigheten
Förslaget bör även skickas till de kommuner som Mellerud kommun gränsar till.

Efter antagande
Kungörelse
När kommunstyrelsen har fattat ett beslut om föreskrift om vistelseförbud eller beslutat om
förlängning av en sådan föreskrift ska beslutet kungöras genom att det tillkännages på
kommunens anslagstavla att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats,
För det fall ordföranden fattar

ett brådskande beslut ska beslutet tillkännages särskilt på

kommunens anslagstavla.
Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten i kommunens
författningssamling.

Informera
Kommunen ska även skicka en kopia av den beslutade föreskriften eller förlängningen till
samtliga myndigheter och kommuner som förslaget till föreskrift eller förlängning skickades
till.
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Anmälas
Beslut om vistelseförbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. Detta gäller
även beslut om förlängning av vistelseförbud.

Anslag och avspärrningar
Skyltar eller anslag med gällande föreskrift och tillhörande karta ska anslås på den plats där
forbudet gäller. Platsen kan även spärras av, om det är möjligt och lämpligt.

Upphörande
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att ändamålet med forbudet har upphört,
antingen för att risken for trängsel på en specifik plats har upphört eller ftir att risken för
smittspridning har minskat så mycket att trängsel inte längre är något problem, ska
kommunstyrelsen snarast besluta om att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant
beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras. Ett beslut om
upphävande av en föreskrift ska skickas till samtliga myndigheter och kommuner som
beslutet om föreskriften skickades till.
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Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor
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Svar på förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall
om extra kommunalt bidrag under detta och nästa verksamhetsår
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1,

bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende första etappen av
takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslaget för är 202I.

2.

Stiftelsen Dalslands konsthall och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny ansökan
för prövning avseende etapp Wå tillsammans med en specifikation över kostnader
(material och personal) samt finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har den 13 april 2021 ställt en förfrågan till Melleruds
kommun om att få kommunens syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till
finansieringshjälp för byte av tak på cafö- och kontorsbyggnad (Bonaparte), Stiftelsen vänder
sig i detta projekt till kommunen för att förhöra sig om det finns möjlighet att kunna få ett extra
kommunalt bidrag för detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår. Stiftelsen
tänker att det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra Götalandsregionen om Stiftelsen
denna gång även har med Melleruds Kommun i finansieringen. Länsstyrelsen iVästra Götaland
har även i sin korrespondens ställt frågan om samfinansiering från region och kommun.
Stiftelsen stöttas i dagsläget av kommunen i form av etL årligt bidrag pä720 tkr, 100 tkr av
dessa används till amortering på avräkningsskulden. Under 2018-2019 hade museet

amofteringsfritt för att betala anslutningsavgiften for vatten och avlopp, Kommunstyrelsen
beviljade amofteringsfrihet i april förra året för lån under 2020, för att museet skulle få
utrymme för fastighetsunderhåll. Museet erlägger ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har
Stiftelsen Dalslands Museum och konsthall två lån från Melleruds kommun - dels ett
fastighetslån på 3,5 mnkr och dels en avräkningsskuld på 600 tkr.
Melleruds kommun skickade den 18 maj202L en begäran om komplettering av uppgifter om
renoveringen till Stiftelsen, där Stiftelsen ombads förse kommunen med finansieringsplan för
renoveringen och att önskemåltill kommunen specificeras. Den 2l maj inkom efterfrågade
uppgifter från Stiftelsen till kommunen,
Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt investeringsbidrag) då detta
enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos kommunstyrelsen, Förslaget är att
Melleruds kommun beviljar 90 tkr ur förfogandeanslaget under 2021. Inför 2022 behöver
Stiftelsen Dalslands konsthall och museum inkomma med en ny ansökan tillsammans med en
specifikation över kostnader och finansiering. Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter
att ge lika stort bidrag för är 2022. Det bör obserueras att det saknas viss finansiering för
bakidan på av taket (etapp 2) enligt Stiftelsens komplettering.

Beslutsunderlag

.
.
.
o

Förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och KonsthallKS202Il2Zz
Mellerud kommuns begäran om komplettering av uppgifter om renoveringen
Kompletterande uppgifter från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall
Komm u nstyrelseförua ltni ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

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

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Stiftelsen

Dalslands konsthall och museum 90 tkr avseende första
etappen av takbyte. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens

förfogandeanslaget för är 202L.

2. Stiftelsen Dalslands konsthall

och museum, inför 2022, ska inkomma med en ny
ansökan för prövning avseende etapp två tillsammans med en specifikation
över kostnader (material och personal) samt finansiering,

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har den 13 april 2021 ställt en förfrågan
till Melleruds kommun om att få kommunens syn på Stlftelsens situation och
eventuella möjligheter till finansieringshjälp för byte av tak på caf6- och
kontorsbyggnad (Bonaparte). Stiftelsen vänder sig i detta projekt till kommunen för
att förhöra sig om det finns möjlighet att kunna få ett extra kommunalt bidrag för
detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår. Stiftelsen tänker att
det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra Götalandsregionen om Stiftelsen
denna gång även har med Melleruds Kommun i finansieringen. Länsstyrelsen i
Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt frågan om samfinansiering från
region och kommun.
Stiftelsen stöttas i dagsläget av kommunen i form av ett årligt bidrag pä 120 tkr,
100 tkr av dessa används till amortering på avräkningsskulden, Under 2018-2019
hade museet amorteringsfritt för att betala anslutningsavgiften för vatten och
avlopp. Kommunstyrelsen beviljade amorteringsfrihet i april förra året för lån under
2O20, för att museet skulle få utrymme för fastighetsunderhåll. Museet erlägger
ränta på lånen till kommunen. I dagsläget har Stiftelsen Dalslands Museum och
konsthall två lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på 3,5 mnkr och
dels en avräkningsskuld på 600 tkr.
Melleruds kommun skickade den 18 maj2O2L en begäran om komplettering av
uppgifter om renoveringen till Stiftelsen, där Stiftelsen ombads förse kommunen
med finansieringsplan för renoveringen och att önskemål till kommunen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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specificeras. Den 21 maj inkom efterfrågade uppgifter från Stiftelsen till
kommunen.
Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt
investeringsbidrag) då detta enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos
kommunstyrelsen. Förslaget är att Melleruds kommun beviljar 90 tkr ur
förfogandeanslaget under 2021. Inför 2022 behöver Stiftelsen Dalslands konsthall
och museum inkomma med en ny ansökan tillsammans med en specifikation över
kostnader och finansiering, Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter att ge
lika stort bidrag för är 2022. Det bör observeras att det saknas viss finansiering för
baksidan på av taket (etapp 2) enligt Stiftelsens komplettering.

Beslutsunderlag

.
.
.

Förfrågan från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall KS 20211222
Mellerud kommuns begäran om komplettering av uppgifter om
renoveringen
Kompletterande uppgifter från Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall har ställt en förfrågan till Melleruds
kommun den 13 april202L. Stiftelsen vore tacksamma för att få Melleruds
Kommuns syn på Stiftelsens situation och eventuella möjligheter till
finansieringshjälp för byte av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonaparte),
Stiftelsen vänder sig i detta projekt först till Melleruds Kommun för att förhöra sig
om det finns möjlighet för Dalslands Museum och Konsthall att kunna få ett extra
kommunalt bidrag för detta viktiga ändamål under 2021 och nästa verksamhetsår,
Stiftelsen tänker att det blir lite lättare att få extrabidrag från Västra
Götalandsregionen om Stiftelsen denna gång även har med Melleruds Kommun i
finansieringen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt
frågan om samfinansiering från region och kommun.

Projektet kommer på Stiftelsens önskemål att bedrivas iWå etapper. Stiftelsen
kommer att börja med taket på framsidan som måste vara klart senast 15 oktober
2021, vilket är ett krav från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Bidraget som
länsstyrelsen beviljat för etapp ett är 125.000:- kronor. För etapp Wå, som
kommer att genomföras2022, är också 125.000:- kronor beviljat. Den totala
kostnaden för etapp ett (taket på framsidan) kommer enligt Stiftelsens
uppskattning att bli cirka 350,000:- kronor. Kostnaden för etapp två uppskattas
också till 350.000:- kronor. Styrelsen för stiftelsen Dalslands museum och Konsthall
har formellt beslutat, efter länsstyrelsens beslut, att starta etapp ett trots att
projektet i dagsläget inte har full finansiering, Bakgrunden är att Stiftelsen inte
bara har läckage utan också att säkerheten för besökande inte kan säkerställas då
skifferplattor skulle kunna falla ned. Fästspikarna har genom åftiondena på vissa
ställen blivit sönderrostade. Detta kan naturligtvis Stiftelsen av juridiska och
säkerhetsmässiga skäl inte acceptera.
Stiftelsens ekonomi är välskött. Stiftelsen har de senaste fem verksamhetsåren
haft lägre kostnader än intäkter, det vill säga stiftelsen har redovisat ett positivt
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resultat. Detta gäller även föregående verksamhetsår (2020) då den omfattande
takrenoveringen genomfördes.
Analys
Stiftelsen stöttas i dagsläget av Melleruds kommun i form av ett årligt bidrag på
720 tkr, 100 tkr av dessa används till amortering på avräkningsskulden. Under
2018-2019 hade museet amorteringsfritt för att betala anslutningsavgiften för
vatten och avlopp. Kommunstyrelsen beviljade amorteringsfrihet i aprilförra året
för lån under 2020, för att museet skulle få utrymme för fastighetsunderhåll.
Museet erlägger ränta på lånen till kommunen, I dagsläget har Stiftelsen Dalslands
Museum och konsthall Wå lån från Melleruds kommun - dels ett fastighetslån på
3,5 mnkr och dels en avräkningsskuld på OOO tt<r,
Melleruds kommun har skickat en begäran om komplettering av uppgifter om
renoveringen den 18 maj2021. Melleruds kommun ber Stiftelsen förse kommunen
med finansieringsplan för renoveringen och att önskemål till kommunen
specificeras. Av finansieringsplanen bör total kostnad fördelat på arbetskostnad
respektive materialkostnad, plan för finansiering inkl, egna och andra
bidrag/finansiering samt önskemålet till kommunen framgå.

Stiftelsen har inkommit med en komplettering till kommunen den 21 maj 2021 där
följande redovisas:

r
.
o

Den totala projektkostnaden för etapp 1 (framsidan) som skall genomföras
2021 uppgår till 350.000 :- kronor. Därav är 309.000 :- kronor
arbetskostnad och 41.000:- kronor materialkostnad.
Stiftelsen har en giltig offert på 335.000 :- .
Stiftelsen har lagt till ytterligare 15,000 :- eltra för oförutsedda
arbeten.

Finansieringen av etapp 1 ser ut på följande sätt,

.
.
.
.
r
.

Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland, beviljat, 125.000 :Bidrag från Västra Götalandsregionen, ansökan på gång, 90.000 :Bidrag från Melleruds Kommun, ansökan inlämnad, 90.000 :Egen finansiering, medel är reserverade, 45.000 :-

Total finansiering: 350.000 :Både projektkostnad och finansieringsplan för etapp 2 (baksidan) som skall
genomföras under 2022 ser likadana ut som för etapp 1.

Ekonomiska konsekvenser och överväganden
Melleruds kommun kan bevilja Stiftelsen Dalslands konsthall och museum 90 tkr ur
förfogandeanslaget för år 2027.
Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter att ge lika stort bidrag för år
2022. Observera att det saknas viss finansiering för baksidan på av taket (etapp 2)
enligt Stiftelsens komplettering. Stiftelsen Dalslands konsthall och museum
behöver inkomma med en ny ansökan inför är 2022.
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Stiftelsen är inte aktuell för bidragsformen Bygdepeng (kommunalt
investeringsbidrag) då detta enbart utbetalas till lokala föreningar registrerade hos
kommunstyrelsen.
Slutsatser
Melleruds kommun kan bevilja 90 tkr ur förfogandeanslaget för 202L. Stiftelsen
Dalslands konsthall och museum behöver inkomma med en ny ansökan inför 2022.
Melleruds kommun ser inte lika stora möjligheter att ge lika stort bidrag för år
2022. Observera att det saknas viss finansiering för bakidan av taket (etapp 2)
om Stiftelsen räknar med samma finansiering nästa år som 2021.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation
och säkerhet

Malin Hennix
Samhällsvägledare

0530-181 18
anna.granlu nd@mellerud.se

Beslutet skickas till
Styrelseordförande i Stiftelsen Dalslands Museum och Konsthall, Bertil Larsson
Kommunstyrelsen ekonom
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Från: Bertil Larsson <bertil.larsson @joab.se>
Skickat: den 21 maj2021.L1.:33
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Kopia:'jorgen.svensson@dalslandskonstmuseum.se'<jorgen.svensson@dalslandskonstmuseum.se>
Ämne: VB: Ärendemening KS 2027/222
Ämne: Ärendemening

KS

2OZI/222

Hej

Vi hänvisar till er begäran om kompletterande uppgifter gällande vår förfrågan om
kommunalt stöd till finansieringen av renoveringen av taket på caf6 - och kontorsbyggnaden
(Bonaparte) och lämnar härmed önskade specifikationer till både projektkostnaden och
finansieringsplanen som även inkluderar vårt önskemål om bidragets storlek.
Den totala projektkostnaden för etapp 1 (framsidan) som skall genomföras 2O2L uppgär till 350.000 :kronor. Därav är 309.000 :- kronor arbetskostnad och 41.000:- kronor materialkostnad. Vi har en giltig
offert på 335.000 :- . Vi lagt till ytterligare L5.000 :- extra för oförutsedda arbeten.

Finansieringen av etapp 1 ser ut på följande sätt
Bidrag från Länsstyrelsen Västra Götaland - beviljat
Bidrag från Västra Götalandsregionen - ansökan på gång
- ansökan inlämnad
Bidrag från Melleruds
- medel är reserverade
Egen

125.000 :-

Totalfinansiering

350.000:-

Kommun
finansiering

90.000:90.000:45.000:-

Både projektkostnad och finansieringsplan för etapp 2 (baksidan) som skall genomföras under 2O22 ser

likadana ut som för etapp

1.

Vi ser fram emot ett positivt besked från Melleruds Kommun
Hälsningar

Bertil

La

rsson/örgen Svensson
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86600rL779
Stiftelsen Dalslands museum och konsthall
Upperud
46440 Äsensbruk

Angående föfrågan om kommunalt stöd till finansiering av
byte av tak på caf6- och kontorsbyggnad (Bonapafte)
Stiftelsen Dalsland Museum och Konsthall inkom den 13 april202L med en
skrivelse till Melleruds kommun. Av skrivelsen framgår att stiftelsen vill förhöra sig
om möjligheten att få ett extra kommunbidrag under detta och nästa
verksamhetsår. I skrivelsen lämnas även en redogörelse för vissa renoveringar.

att kunna besvara er skrivelse ber vi er inkomma med kompletterande
uppgifter om renoveringen. Vi ber er förse oss med finansieringsplan för
renoveringen och att ni specificerar era önskemål på kommunen. Av
finansieringsplanen bör total kostnad fördelat på arbetskostnad respektive
För

materialkostnad, plan för finansiering inkl. egna och andra bidrag/finansiering samt
önskemålet till kommunen framgå.
Maila ert underlag till kommunen@mellerud.se så snart som möjligt. Ange följande
referens i ärendemeningen : KS 202L1222.
Med vänlig hälsning

Anna Granlund
Enhetschef Komm unikation och
säkerhet

Malin Hennix
Samhällsvägledare

0530-181 18

malin. hen nix@ mellerud.se

0s30-189 00

anna.granlund@mellerud.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Dalslands museum och konsthall har, förutom att visa samtidskonst, bland annat skyldigheten

att

vårda en värdefull kulturmiljö. Dalslands museum och konsthall ingåf i riksintresseområdet för
kulturmiljövård, Upperud. Bland annat har vi två byggnader uppförda på tidiet 1800-tal som har
dalslandsskiffer som takmaterial. Miljön är unik med ett brukshotell och tillhörande bagarstuga,
platsen med museum, caf6 och en park är tillgängliga för allmänheten och hade förra året nästan
17000 besökare. En rnindre ökning jämfört med 2019 men med tanke på restriktionerna gällande
Covid 19 ett mycket bra resultat.

av läckage var vi tvungna att lägga om taket till bagarstugan under 2020. Kostnaden blev
cirka 600.000:- kronor. Projektet kunde genomföras med hjälp av antikvarisk expertis från
på grund

Götalandsregionen och på grund av de kulturhistoriska värdena fick vi även hjälp och stÖd från
länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Länsstyrelsen beviljade 265,000:- kronor i stöd för
projektet. Vi fick dessutom ett bidrag från Västragötalandsregionen på 100.000:- kronor samt ett
bidrag på 36.000:- kronor från Dalslands Sparbank. Resterande belopp, 200.000:- kronor togs som en
kostnad utan motsvarande intäkt i vår resultaträkning för 2424.
Vi har även läckage på taket på framsidan på Bonaparte (kontors och cafdbyggnaden). Taket på
baksidan måste också genomgripande renoveras. Vi har även i detta ärende haft kontakt med
Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och antikvarisk expertis från Västra Götalandsregionen.
Båda institutionerna ställer upp med samma motivering som i det tidigare projektet. Projektet
kommer på vårt önskemål att bedrivas itvå etapper. Vi kommer att börja med taket på framsidan
och det måste vara klart senast L5 oktober 2021 vilket är ett krav från Länsstyrelsen i Västra
Götaland, Bidraget som länsstyrelsen beviljat för etapp ett är 125.000:- kronor. FÖr etapp två, som

kommer att genomföras2O22, är också 125.000:- kronor beviljat. Länsstyrelsen bedömer att ett
bidrag är angeläget för att bevara det regionala särdraget med dalslandsskiffer samt att miljön är
tillgänglig för allmänheten. Det medverkar även till att nå de nationella kulturmiljömålen "Ett
hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas."
Ätgärderna innebär att skiffertaket läggs om. Befintliga skifferplattor plockas ned, nytt underlag av
råspont inklusive nya vindskivor och underlagspapp monteras, Skifferplattorna återmonteras sarnt
kompletteras vid behov.

ett (taket på framsidan) kommer enligt vår uppskattning att bli cirka
350.000:- kronor. Kostnaden för etapp två uppskattas också till 350'000:-'
Den totala kostnaden för etapp

Styrelsen för stiftelsen Dalslands museum och Konsthall har formellt beslutat, efter länsstyrelsens
beslut, att starta etapp ett trots att projektet i dagsläget inte har full finansiering, Bakgrunden är att

vi inte bara har läckage utan också att säkerheten f<ir besökande inte kan säkerställas då
skifferplattor skulle kunna falla ned. Fästspikarna har genom årtiondena på vissa ställen blivit
sönderrostade. Detta kan vinaturligtvis av juridiska och säkerhetsmässiga skälinte acceptera.
Ätgärderna kommer att utföras på ett kulturhistoriskt lämpligt vis i enlighet med de råd och
anvisningar som kommer att ges av den utsedda antikvariska experten. En dokumentation av
åtgärderna kommer också att göras.
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Det bidrag på 100.000:- kronor som vi fick från Västra Götalandsregionen avseende renovering av
taket på bagarstugan förra året motiverades med att vi skulle behöva avkorta säsongen med cirka 1
månad på grund av att vi skulle behöva använda "utställningspengar" för takrenoveringen. Detta ville
absolut inte Västra Götalandsregionen se utan de beslutade snabbt om ett extra stöd för att detta
skulle undvikas.
Det är vår avsikt att vända oss till Västra Götalandsregionen för att informera om läget samt försöka
få ett extra bidrag även för dessa etapper.
Vi vänder oss dock i detta projekt först till Metleruds Kommun för att förhöra oss om det finns
möjlighet för Dalslands Museum och Konsthall att kunna få ett extra kommunalt bidrag för detta
viktiga ändamål under detta och nästa verksamhetsår. Vi tror att det blir lite lättare för oss att sen få
extrabidrag från Västra Götalandsregionen om vi denna gäng även har med oss Melleruds Kommun i

finansieringen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har även i sin korrespondens ställt frågan om
samfinansiering från region och kommun.
Stiftelsens ekonomi är välskött. Vi har de senaste fem verksamhetsåren haft lägre kostnader än
intäkter, det vill säga stiftelsen har redovisat ett positivt resultat. Detta gäller även föregående

verksamhetsår (2020) då den omfattande takrenoveringen genomfördes.

Vivore tacksamma för att få Melleruds Kommuns syn på vår situation och eventuella möjligheter till
finansieringshjälp för detta projekt'

I
lig

L

Styrelseordfö rande i stiftelsen Dalsland M useum och konsthall.

Upperud den 5 april 2021
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Länsstyrelsen
Västra Götaland
Anna Olsfelt
Antikvarie
oro-2245405

Dalslands konstmuseum
c/o Jörgen Svensson
j orgen. svensson@dalslandskonstmuseum. se

Bidrag

till vård av värdefull kulturmiljö: Dalslands

konstmuseum
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att lämna bidrag till öljande åtgärder på Dalslands
konstmuseum, fastigheten Upperud 7:1, Melleruds kommun:

o

Takrenovering med 50 Yo av de kulturhistoriskt motiverade kostnaderna,
dock högst 250 000 kronor med utbetalning under:

t
.
o

2021 medhögst 125 000 kronor
2022 rnedhögst 125 000 kronor

Antikvarisk medverkan med 100 % av de kulturhistoriskt motiverade
kostnadema, dock högst

o

2022 med högst

l8 750 kronor med utbetalning under:

l8 750 kronor

Det totala bidragsbeloppet uppgår

till 268 750 kr.

I bidragsbeloppet ingår kostnad för moms.

Villkor för beslutet
Hur ska arbetena utföras och dokumenteras?

r

Arbetena ska utöras i överensstämmelse med ansökan och bilagor. Alla
väsentliga ändringar av utörande ska godkännas av Länsstyrelsen.

o

Arbetena ska vara påbörjade och meddelande om detta ska ha kommit in
till Länsslvrelsen senast:

o
o
r

2021-06-01 ftir bidrag med utbetalningsär 2021
2022-06-01 ftir bidrag med utbetalningsär 2022

Om inte arbetena har påbörjats och meddelande om detta har kommit in i
tid kan Länsstyrelsen upphäva detta beslut. Det innebär att pengarna kan
omfordelas till annan sökande. Meddelande om arbetets start kan ni lämna

till Länsstyrelsen genom

o

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

ett mejl eller per telefon.

Arbetena ska ske under antikvarisk medverkan av expert med nödvändig
kompetens.

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Den antikval'iske expeden ska folja arbetet och lämna anvisningar, delta i
byggmöten och besiktningar. Närmare villkor för antikvarisk medverkan
finns i bifogad bilaga.
Fastighetsägaren ska kalla Länsstyrelsen till antikvarisk slutsyn av
arbetena. Den antikvariske experten ska medverka vid detta tillf;ille.

till

a

Arbetena ska sammanfattas i en rapport. Rapporten ska sändas
Länsstyrelsen i digitalt format senast 2022-10-15.

a

Den redovisning ör bidragets användning som lämnas till Länsstyrelsen,
får Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet tillgängliggöra ör
allmänheten inom ramen för myndigheternas verksamhet.

Hur sker rekvisition och utbetalning av bidraget?

o
o

.

Innan bidraget kan rekvireras ska de åtgärder som rekvisitionen avser vara
slutftirda och fakturor med rnera vara betalda. Bidraget kan betalas ut när
de kostnader som det avser har godkänts av Länsstyrelsen.

Rekvisition ska innehålla ifylld rekvisitionsblankett, kvitto, kopior på
fakfuror, verifikationer på att dessa är betalda, och redogörelse fiir
genomforda åtgärder i form av antikvariskt intyg ör åtgärder 2021 och
antikvarisk rapport for 2022.
Bidraget ska rekvireras från Ldnsstyrelsen senast:

t
.

2021-10-15 fiir bidrag med utbetalningsär 2O2L
2022-10-15 fiir bidrag med utbetalningsår 2022, dockLidigasI202202-15

Om rekvisition inte har kommit in

till Länsstyrelsen i tid, kan det medltira

att bidraget inte betalas ut.

Beskrivning av ärendet
Ansökan kom in

till Länsstyrelsen den 22 oktober 2020.

Åtgärderna omfattar renovering och ornläggning av skiffertak på Dalslands
konstmuseums cafe- och kontorsbyggnad.

Av de kostnader som angivits i ansökan, har Länssfyrelsen bedömt att 703 750 kr
utgör kulturhistoriskt motiverade kostnad.

Ni har angivit Lars BergströmA/ästra Götalandsregionen som medverkande
antikvarisk expert, vilken Länsstyrelsen bedömer har nödvändig kompetens ftir
uppdraget.

Motivering till beslutet
Dalslands konstmuseum är beläget i Upperud, som utgörs av riksintresseområde
kulturmiljövård. Av nruseets tre byggnader är två uppförda under I 830-talet
och alla har skiffertak. Länsstyrelsen gav ett bidrag under 2020 för reuovering av
bagarstugans tak. Byggnaderna har skyddsbestämmelser i gällande detaljplan.

ör
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Länsstyrelsen

Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

202L-O4-14

434-48236-2020

3(4)

Anläggningen och dess utställningar är öppna for allmänheten och besöks av ca
1S 000 besökare per år. Museet är en

viktig mötesplats och besöksmål fiir

Dalsland.
Byggnadens höga kulturhistoriska värde och att allmänheten har tillgång att besöka
och uppleva miljön, gör att Länsstyrelsen prioriterar ansökan om bidrag. Att
åtgärdema syftar till att bevara och bibehålla ett viktigl regionalt särdrag, som
skifferlak är i Dalsland, ger ytterligare motiv fiir ett bidragsbeslut.
Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål ör en hållbar
samhällsutveckling. Detta bidrag medverkar till att nå de nationella

kulturmiljömålen:

o

Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras,
används och utvecklas

o

Märxriskors delaktighet i kulturmitjöarbetet och möjlighet att fiirstå och ta
ansvar ft;r kulturmi lj ön

o

Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa
kunskap, bildning och upplevelser

o

En helhetssyn på örvalbringen av landskapet som innebär att kultutmiljön
tas tillvara i samhällsutvecklingen

till

Samt de nationella miljömålen:
God bebyggd miljö

Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet grundar sig på 2$ fiirordningen (2010:1121) om bidrag
värdefu I la kulturmilj öer.

till

florvaltning av

lnformation
Meddela snarast Länsstyrelsen om ni inte godtar villkoren ftir detta bidrag.

Ni som bidragsmottagare är uppdragsgivare och svafar själv for att alla berörda
informeras om villkoren i detta beslut.
I en faktura som ldmnas vid rekvisition av bidraget ska frrutom uppgifter om
säljare, kund, belopp och datum även framgå vad fakturan avser, varornas mängd
och art eller tjänstens omfattning och art, säljarens registreringsnurnmer för moms
mm. Ytterli gare information fi nns på www. skatteverket.se.
Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.
För bidraget gäller de regler fiir återbetalningsskyldighet som anges i 20 $
ftirordningen (2010:1121) om bidrag till örvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
Detta beslut kan inte enligt 23 $ forordningen (2010:1121) om bidrag
forvaltning av värdefu lla kulturmilj öer överkl agas.
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till

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Beslut

Diarienummer

Sida

2027-04-L4

434-48236-2020

4(41

Om ni har frågor kan ni kontakta Anna Olsfelt på telefon 010-2245405. Ni kan
även skicka e-post till anna.olsfelt@lansstyrelsen.se. Ange då ärendets
diarienumme r 4823 6-2020.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Mats Herklint med antikvarie Anna Olsfelt som

öredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar diirfiir namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor

l. Information om antikvarisk medverkan
2. Antikvariskt intyg
3. Rekvisitionsblankett
Kopia

till:

Västra Götalandsregionen
Melleruds kommun
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Kom m u nstyrelseförva ltn i nge n

2021-06-01

ARENDE 30

Säkerhetsfrågor
Förclag

till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap.
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ARENDE 31

Dnr KS 20211238

Uppföljning av heltidsplanen 2O2L
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, g 139, plan för heltider i Melleruds
kommun 2OIB-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

o

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Uppföljning maj 2021
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Uppföljning av heltidsplanen 2021" för år 2O2O.
Förslag
Kom m

u

till beslut

nfu I mä
I

ktige föreslås god kä n na redovisn i ngen.

Sammanfattning av ärendet
Beslut fattades i december 2017 att Melleruds kommun skulle arbeta för att öka andelen heltidsanställda
inom Kommunals avtalsområde, i enlighet med den partsgemensamma uppgörelse mellan SKR och
Kommunal som föregick det aktuella beslutet. Beslutet i Mellerud tog sin ansats i att fler skulle eftersträva
heltidsarbete. Uppföljning skulle ske årligen.

Beskrivning av ärende
Att öka andelen heltidsarbetande har sin utgångspunkt i att arbetskraftsbehovet är stott och förväntas öka
inom de kommunala sektorerna vård och omsorg bl.a. Att kunna erbjuda heltidstjänster bidrar dessutom
till att öka attraktionskraften till kommunala tjänster. Att öka andelen heltidsarbetande har också sin grund
i jämställdhetsfrågan som på sikt förväntas ge ett ökat jämställt arbetsliv och dito samhälle.
Handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete med lokala företrädare för
Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Målet är att alla medarbetare
som nyanställs inom Kommunals avtalsområde ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda inom

Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsarbete samt

att fler av dem som redan har

en

heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag ska eftersträva heltidsarbete med hänsyn
tagen till dem som har lagliga skäl att arbeta deltid. Målen tillämpas utan inbördes prioritering och med
beaktande av verksamhetens behov, medarbetarperspektivet och ekonomi och ska vara genomfört 2022.

Inriktningen för arbetet med Heltidsplanen var bl.a att införandet skulle beakta samtliga av de tre
aspekterna verksamhet, ekonomi och personal. Att heltidsanställning inte per automatik skulle ge ökade
kostnader för verksamheten samt att arbetet skulle ske ur ett kommunövergripande perspektiv. Initialt,
dvs. år 2018, gavs ekonomiska resurser för att anställa en projektledare för uppdraget, vilket också gjordes.
I samband med uppstaften av bemanningsenheten inom socialförualtningen fördes projektledaren till den
organisationen i syfte att vara den person som skulle vara ansvarig arbetsledare för bemanningsenhetens
verksamhet. Dvs. att planera för kostnadseffektiv hantering av den överskottstid som skulle bli resultatet
av att fler anställda inom vården skulle ges möjlighet att arbeta mera. Vidare att ansvara för
personalförsörjning vid semesterrekrytering och korftidsbemanning samt att fortsätta stödja arbetet med
att få flera av våra anställda inom Kommunals avtalsområde att öka sina tjänstgöringsgrader.
Projektledaren slutade sin anställning2020, tjänsten ersattes ej med ny projektledare. I samband med att
plan för fler heltider infördes togs beslut om en målsättning för andelen heltidsarbetande i Melleruds
kommun. Målsättningen tolkas som att den endast berör Kommunals avtalsområde och ser ut enligt
följande:

2017
Hela

2018

2019

2020

202L
o/o

50,9

o/o

50,9

o/o

63

27,5

o/o

27,5

o/o

47,5

kommunen

Inom vård
och omsorg

o/o

Nuläge
Faktiskt utfall av andel heltidsarbetande i Melleruds kommun, Kommunals avtalsområden:

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-1BO 00 E-post: kommunen(@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnummer:

21 2000-

188
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www.mellerud. se

n
n
$

ti
tr

'i.

MELLERUDS

KOMMUN
2017

Hela

2019

2018

2020

2021

36,72

o/o

37,3r

o/o

52,51

o/o

?

15,29

o/o

15,09

o/o

4r,r7

o/o

?

kommunen

Inom vård
och omsorg

Som synes, så är det fortsatt en bit kvar till den målsättning som är satt för år 202L. Totalt i kommunen är

det efter år 2020, oberoende av avtalsområde, 68,19 o/o av de tillsvidareanställda som arbetar heltid.
Genomsnittlig tjänstgöringsgrad är 93,07 o/o. Bland medarbetarna i Kommunals avtalsområde är det 52,51

soffi arbetar heltid och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 90,1 o/o, dvs. en ökning med 6,16
procentenheter jfr med år 2018. Då det i Melleruds kommun fattats beslut om att de deltidsarbetande
tillsvidareanställda ska få önska sysselsättningsgrad och inte påWingas en oönskad heltidsanställning är det
viktigt att utöver att följa ökningen av andelen heltidsanställda också beakta ökningen av den
genomsnittliga sysselsättningsgraden, som ju också tar hänsyn till om deltidsanställda valt att höja sin
sysselsättningsgrad utan att för den skull arbeta heltid. Något som ju även det är positivt.
o/o

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2018 2020
Totalt

-

avtalsområden i kommunen
olo

Tiänstqörinqssrad

2018

Antal

Totalt

864

Heltid

5L4

59,49

100

Deltid

3s0

40,5L

75,26

2019

Antal

o/o

Tiänstsöringsqrad

Totalt

B5B

Heltid

516

60,t4

100

Deltid

342

39,86

76,52

89,92

90,64

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2TT6Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: WWW.mellerUd.Se
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Tjänstsöringsgrad

o/o

2020

Antal

Totalt

87L

Heltid

594

58.19

100

Deltid

277

31,8

78,23

93,O7

Andelen heltidsarbetande i kommunen är 68,19 o/o av samtliga tillsvidareanställda. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden är 93,07 o/o. Dvs. en ökning från 2018 med 3,15 procentenheter.

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda ijämförelse under åren 2018 2020
Totalt inom Kommunals

n kommunen

Tjänstsörinsssrad

o/o

2018

Antal

Totalt

482

Heltid

t77

36,72

100

Deltid

305

63,28

75,62

2019

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

453

Heltid

169

37,31

100

Deltid

284

62,69

77,09

2020

Antal

o/o

Tjänstsöringsgrad

Totalt

478

Heltid

25L

52,5L

100

Deltid

227

47,48

79,r5

83,94

85,64

90,10

har personalgruppen en sysselsättningsgrad omfattande 90,t o/o. En ökning från 2018 med
6,16 procentenheter. Över hälften av Kommunals medlemmar i kommunen arbetar nu heltid. En ökning
från 2018 med 15,79 procentenheter.

I genomsnitt

Samtliga förvaltningar är på något sätt involverade i frågan med genomförandet av heltid som norm. Olika

förutsättningar råder i förvaltningarna och genomförandet av heltid som norm är på många sätt en
komplicerad uppgift som engagerat förvaltningarna i olika grad. Arbetet med att bereda önskad
sysselsättningsgrad har hittills främst varit fokuserat på socialförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen, som haft en relativt hög andel av deltidsanställda.
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n
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kommunen@mellerud.se
www.mellerud.se
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Socialförvaltningen
Uppföljning antal nyttjade timmar

-

timavlönad personal socialförv

20r9

2018

voo

81694 timmar

LSS

34653 timmar

Totalt

tL6 347 timmar

730 043

Andel arbetad tid som
utgörs av timavlönad
personals arbetstid

L5,93

r22 789

128 569 timmar

timmar

(ca 67
helårs$änster)

(ca 60 helårstjänster)

Totalt antal arbetade
timmar iförualtningen

2020

o/o

(ca 64
helårstjänster
)

732 544

727 407

t7, 55

16,

xHelårstjänsterna är beräknade på ett årligt

o/o

I

o/o

av 1924 timmar).

Antalet timmar som genomförts av timavlönad personal är sedan 2018 svårt att ta fram för respektive
sektor då samtlig personal nu konteras via bemanningsenheten som sedan fördelar ut kostnaden på
respektive sektors verksamheter. Beräknat på ett årsarbetstidsmått om 1924 timmar så fullgjordes av
timavlönad personal, tid motsvarande ca 64 helårstjänster under 2020. En minskning med ca 3
helårstjänster i förhållande till år 2019 och möjligen hade denna siffra varit lägre om inte pandemin hade
medfört ett ökat behov av korttidsvikarier. Viktigt att tänka på är att i dessa siffror finns all timavlönad
bemanning inräknad, dvs, även vakansförmedling för personlig assistans och anhörigvård, grupper som
inte primärt ingår i det uppdrag som innebär ökad möjlighet till heltidsarbete,

Socialförva ltn i ngens sektorer

Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda ijämförelse under åren 2018
2020
Totalt sektor vård- och om

-

samtl

avtalsområden

olo

Tiänstqörinqssrad

2018

Antal

Totalt

284

Heltid

75

26,4to/o

100

Deltid

209

73,590/o

74,54

81.26

Kommunstyrelseförvaltningen
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
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o/o

Tiänstqörinqsqrad

20L9

Antal

Totalt

269

Heltid

67

24,9

100

Deltid

202

75,I

76,3s

2020

Antal

olo

Tiänstqörinqsorad

Totalt

282

Heltid

136

48,22

100

Deltid

L46

51,77

79,L3

82,24

89,5

arbetar heltid, En ökning jfr med föregående år med 23,32o/o. Sett till
antal personer i organisationen inom VoO som arbetar heltid har det skett en ökning från 67 personer till
136. Den genomsnittliga tjänstgörings-graden har ökat med 8,24 procentenheter från 2018 och är nu

I denna grupp är det48,22
89,5

o/o sorTr

o/o.

- Kommunals avtalsområde

Totalt sektor vård- och omso

o/o

Tiänstqörinqsqrad

2018

Antal

Totalt

242

Heltid

37

15,29

100

Deltid

205

84,77

74,57

2019

Anta!

olo

TiänstsörinssErad

Totalt

232

Heltid

35

15,09

100

Deltid

L97

84,91

76,44

2020

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

238

Heltid

9B

4L,17

100

Deltid

t40

42,r0

81,05

78.46

79,82

BB.18

Mycket har hänt mellan åren 2019 och 2020 i det att en ökning av antalet personer som nu arbetar heltid
har skett (+63 personer). Även de deltidsanställda har ökat sina genomsnittliga tjänstgöringsgrader med
9,72 procentenheter jfr m 2018. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden bland sektorns anställda inom
Kommunals avtalsområde är nu BB,18 o/o. Inom socialförvaltningen har samtliga tillsvidareanställda, vid

tidigare tillfälle, fått erbjudande om att öka sina sysselsättningsgrader. Kollektivavtalet medger också
möjlighet för anställd att i efterhand inkomma med önskemål om högre tjänstgöringsgrader som
arbetsgivaren då måste hantera så snart möjlighet uppstår. Genom att politiskt beslut fattats om att tjänster
som utlyses ska utlysas på heltid innebär detta att önskemål om högre tjänstgöringsgrader kan infrias
efterhand hos dem som önskar arbeta mera.

Totalt sektor stöd och service
2018

Antal

Totalt

r24

Heltid

61

-

samtli

avtalsområden

o/o

Tiänstqörinqsqrad
91,23

49,r9

100

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000- 14BB Webbplats : www.mellerud'se
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Deltid

63

50,81

80,42

2019

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

t14

Heltid

59

5r,75

100

Deltid

55

48,25

81.01

2020

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

rt4

Heltid

66

57.89

100

Deltid

48

42,10

81,05

57,89

o/o

90,84

92,02

av medarbetarna inom sektorn arbetar heltid. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i sektorn är 92,02

o/o.

Totalt sektor stöd och service - Kommunals avtalsområden
o/o

Tiänstoörinosqrad

2018

Antal

Totalt

r04

Heltid

53

47.74

100

Deltid

51

52,26

79,97

2f,L9

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

92

Heltid

42

45,65

100

Deltid

50

54.35

80,72

2020

Antal

o/o

Tiänstqörinosorad

Totalt

93

Heltid

49

52,68

100

Deltid

44

47,3t

BO,58

89,94

89.52

90,81

Inom Kommunals avtalsområde, sektor stöd- och seruice, är den genomsnittliga sysselsättningsgraden
90,81 0/o av heltid. Andelen heltidsarbetande har ökat med 4,94 procentenheter jfr med 2018, Arbetet med
"Heltid som norm" har flera aspekter. Dels handlar det om att öka jämställdheten, dels handlar det om att
tillgodose offentlig verksamhet med nödvändig arbetskraft. Dock står det klart att en betydande andel av
Socialförvaltningens anställda inte efterfrågar att arbeta heltid under de förutsättningar som erbjuds, dvs,
arbete på fler enheter än en och samma eller genom arbete på ett schemalagt pass där tiden för
arbetsinsatsen ligger fast men där den anställde inte exakt vet på vilken enhet ett arbetspass ska fullgöras
t.ex. Att flera av de deltidsanställdas önskemål om arbetsorganisering för att acceptera heltidsarbete och
arbetsgivarens möjligheter att bereda heltidsarbete helt efter önskemål inte hittills har kunnat förenas
handlar i hög grad om ekonomi. Om heltid som norm inte ska vara kostnadsdrivande så betyder det
kostnaderna måste hämtas hem någonstans, tex. genom färre insatser med timavlönad personal, vilket
kräver större flexibilitet hos befintlig personal.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
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Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2019
2020
Totalt kultur- och utbildni

sförvaltnin

n

-

-

alla avtalsområden

o/o

Tiänstoörinosorad

2019

Antal

Totalt

283

Heltid

232

8L,97

100

Deltid

51

18,02

74,T8

2020

Antal

o/o

TiänstsörinssErad

Totalt

285

Heltid

232

81.40

100

Deltid

53

18,59

72,8I

95,34

94.94

- Kommunals avtalsområden

Totalt kultur- och utbildni

Tiänstqörinqsqrad

o/o

2019

Antal

Totalt

51

Heltid

37

72.54

100

Deltid

14

27,45

75.I7

2020

Antal

o/o

TiänstsörinEssrad

Totalt

55

Heltid

39

70,90

100

Deltid

16

29,09

72,8L

93,18

92,09

Förvaltningen har haft svårt att erbjuda heltidsanställningar till de fåtal personer som har deltidsanställning.
Överanställning har inte setts som aktuellt då förvaltningen i dagsläget har en prognos på - 6,5 mkr och
krav på en budget i balans.
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Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse under åren 2019
2020
Totalt

samtl

nadsförvaltni
o/o

avtalsområden
Tiänstqörinqsqrad

2019

Antal

Totalt

97

Heltid

77

77,77

100

Deltid

20

20,6L

72,87

2020

Antal

o/o

Tiänstsöringsgrad

Totalt

99

Kom

94.40

9s,35

munstyrelseförvaltningen
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Heltid

79

79,79

100

Deltid

20

20,20

77,0t

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har ökat med 0,95 procentenheter, Andelen heltidsarbetande har
2 procentenheter och de deltidsanställdas tjänstgöringsgrader har ökat med 4,L4
procentenheter.

ökat med drygt

nadsförvaltnin

Totalt

Kommunals avtalsområden

Tiänstoörinqsqrad

o/o

2019

Antal

Totalt

66

Heltid

49

74,24

100

Deltid

17

25,75

73,67

2020

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

72

Heltid

53

73,6L

100

Deltid

19

26,38

77,L2

93,2t

93,96

ett strukturerat arbete utförts med att erbjuda
högre tjänstgöringsgrader. Efter en inventering av önskemål så har det visat sig att få i gruppen vill arbeta
heltid. De deltidsanställda har dock ökat sina genomsnittliga tjänstgöringsgrader med 3,45 procentenheter.
Hälften i gruppen deltidsanställda har uppgett att de är nöjda med sina tjänstgöringsgrader och har ingen
önskan att arbeta mera. Ett fåtal anger att de av olika skäl är nöjda just nu men att möjligheten att arbeta
mera kan finnas längre fram i tiden. Några få menar att de vill ha mera tid men löser det för närvarande
De flesta deltidsanställda finns idag inom serviceenheten där

via möjligheten att ta extratimmar.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har samtliga lokalvårdare under är 2020 givits möjlighet att arbeta
heltid alternativt höja sina sysselsättningsgrader. Under 202L är det kostpersonalens tur att få denna
möjlighet. Redan idag har kostpersonalen en genomsnittlig sysselsättningsgrad omfattande 96,6 o/o. Flera
av medarbetarna i denna yrkesgrupp har lämnat information om att de vill arbeta heltid, men endast om
möjlighet till det ges på det ordinarie arbetsstället.
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g
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Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda ijämförelse under åren 2019
2020
seförvaltn

Totalt komm

n-sa

a avtalsområden

o/o

Tiänstqörinqsqrad

2019

Antal

Totalt

50

Heltid

42

84.00

100

Deltid

B

0,16

66,25

2020

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

49

Heltid

42

Kom

94,6

95,70
100

85,77

munstyrelseförvaltningen

kommunen@mellerud.se
www.mellerud.se

Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

195

Bankgiro: 5502-2TT6Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats:

-

A

MELLERUDS

f1

-li
1t

KOMMUN

la

ti.
Deltid

t4.28

7

69,94

Merparten av kommunstyrelseförvaltningens anställda arbetar heltid, dvs. drygt 85 o/o, Den genomsnittliga
tjänstgöringsgraden är 95,7 o/o.

Kommunals avtalsområden

Totalt kommu

20t9

Antal

Totalt

11

Heltid

4

36.36

100

Deltid

6

54,54

66,66

2020

Antal

o/o

Tiänstqörinqsqrad

Totalt

10

Heltid

5

s0.00

100

Deltid

5

s0,00

7L.92

Få inom

Tiänstqörinqssrad

o/o

81.81

85,96

kommunstyrelsens förvaltning

tillhör Kommunals kollektivavtalsområde. Dock finns

det

medlemmar inom Kommunal bland personalen på Rådahallen, dvs. 10 personer varav hälften arbetar heltid
och hälften deltid, Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i gruppen har ökat med 4,L4 procentenheter.
Även bland de deltidsanställda har den genomsnittlig tjänstgöringsgraden ökat med 5,26 procentenheter.
I övrigt kan sägas att en av de 75 o/o tjänsterna på Rådahallen har minskats till 50 o/o på egen begäran,
Detta medför att det under hösten, när verksamheten kommer igång igen, planeras för en eventuell ökad
sysselsättningsgrad på en av tjänsterna från 75 o/o till 100 o/o,

övrigt
I ett omvärldsperspektiv kan nämnas att jämfört med november 2019 ökade andelen heltidsanställda och
heltidsarbetande i både kommuner och regioner, I kommunerna ökade andelen heltidsarbetande något
mer än tidigare år (1,2 procentenheter). Ökningen var störst i kommunernas vård och omsorg (2,8
procentenheter). Ökningen beror på att många av de som nyanställts arbetar heltid och att fler anställda
som arbetat deltid går upp till heltid.
Vid en jämförelse med landets alla kommuner, SKRs novemberstatistik 2020, s3 är 67,5o/o heltidsanställda
i Melleruds kommun. Siffran hanterar samtliga anställda oberoende av avtalsområde. (Kommunens egna
siffror från årsskiftet20201202l anger att samma siffra är 68,t9 o/o). Denna genomsnittssiffra, dvs andelen
medarbetare som arbetar heltid, för landets samtliga kommuner ligger på 76,740/o. Dock varierar denna
siffra ilandets kommuner mellan 52,7 o/ooch97,6 o/o. I jämförelse med våra grannkommunerges denna
bild:
Kommun
Benqtsfors

Andel heltidsarbetande nov. 2020

7t.5

0/o

Dals-Ed

62,7

0/o

Färielanda
Mellerud

78,7
67,5

0/o
0/o

Det krävs inte bara flexibilitet utan också ökad kreativitet för att finna godtagbara lösningar för att
fortsättningsvis kunna erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar utan att de ekonomiska kostnaderna
blir allt för belastande. Dock kan sägas att om alla deltidsanställda skulle ges heltidsanställning bedöms det
även finnas en gräns för hur långt organisationen kan klara sig utan ökade kostnader enbart med hjälp av
flexibilitet och kreativitet.
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SKR har tillsammans med Kommunal beslutat att arbetet med att öka heltidsanställningarna inom
Kommunals avtalsområde ska fortgå till och med år 2024 där fokus kommer ligga på att utreda om det
krävs förändringar i kollektivavtalet eller föfidliganden i rådgivning gällande arbetstid. Även lokalt behöver
arbetet fortgå for att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad för medarbetare inom Kommunals avtalsområde.
Något vi i det nya kollektivavtalet ser resultatet av redan nu är förkortning av arbetstid för den personal
som arbetar ständig natt t.ex. Det som behöver tittas närmare på är hur organisationen fortsättningsvis
bäst möjliggör utökad tjänstgöringsgrad över förvaltningsgränserna. En svår ekvation då yrkeskategorierna
inom exempelvis vården går mot ökad specialisering.

Det kommer alltid finnas ett behov av korttidsvikarier i en så pass personalintensiv organisation som
socialförvaltningens. Troligt är dock att kommunen i minskad grad kan använda sig av timavlönad personal
för att täcka vakanser då det är väsentligt för en god personalpolitik att minska andelen timtid som läggs
ut på tidsbegränsat anställda för att istället bereda möjlighet till fler tillsvidareanställningar och högre
tjänstgöringsgrader bland befintligt tillsvidareanställda. Det är också genom en minskning av det antal
timmar som hänförs till kontot för korttidsvikarier som ekonomin kring arbetet med att öka de
tillsvidareanställdas tjänstgöringsgrader i första hand bör finansiera. Viktigt att hålla i minne är att år 2020
har genom pandemin resulterat i ett större behov av korttidsvikarier än vad som hade varit troligt om
förutsättningarna hade varit sådana som vi normalt sett känner dem.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef
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Kommu nstyrelseförva ltn i ngen

202t-06-0]t

ÄnrNoe gz

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor.
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ÄReNoe sg

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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