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Äneruor

Dnr 20211242

Temporär finansiering av Kommunakademin Väst 2022
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ienlighet med Fyrbodals

kommunalförbunds skrivelse och den politiska styrgruppen för
Kommunakademin Västs rekommendation att från Melleruds kommun bidra till
finansieringen av KAV är 2022 med 25 436 kronor.

2.

finansieringen sket inom kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal och
Högskolan Väst med syfte att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling bidragande till nytta för kommunerna och Högskolan Väst samt
samhället i stort, Långsiktig finansiering av KAV är i behov av längre beredning. Temporärt
föreslås en finansiering av KAV för Melleruds del gällande är 2022 med 25 436 kronor.

Beslutsunderlag

o Beslut i direktionen - Rekommendation om temporärt beslut om utdebitering till respektive
kommun för att finansiera Kommunakademin Västär 2022
. Samverkansavtal Kommunakademin Väst
. Verksamhetsberättelse Kommunakademin Väst 2020.
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Temporär finansiering av Kommunakademin Väst 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta i enlighet med Fyrbodals kommunalförbunds
skrivelse och den politiska styrgruppen för KAVs rekommendation att från
Melleruds kommun bidra till finansieringen av KAV år 2022 med 25 436 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunakademin Väst, KAV, är en samverkansarena mellan kommunerna i
Fyrbodal och Högskolan Väst med syfte att bedriva gemensam kunskaps-,
kompetens- och verksamhetsutveckling bidragande till nytta för kommunerna och
Högskolan Väst samt samhället i stort. Långsiktigt finansiering av KAV är i behov
av längre beredning. Temporärt föreslås en finansiering av KAV för Melleruds del
gällande är 2O22 med 25 436 kronor.

Beslutsunderlag

.
.
.

Beslut i direktionen

- Rekommendation

om temporärt beslut om utdebitering

till respektive kommun för att finansiera Kommunakademin Väst år 2022
Samverkansavtal Kommunakademin Väst
Verksamhetsberättelse Kommunakademin Väst 2020

Beskrivning av ärendet
Kommunakademin Väst, KAV, är en samverkansarena mellan kommunerna i
Fyrbodal och Högskolan Väst med syfte att bedriva gemensam kunskaps-,
kompetens- och verksamhetsutveckling bidragande till nytta för kommunerna och
Högskolan Väst samt samhället i stort. En arbetsgrupp sammansatt av
kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter
(från KAV) trar påborlat arbetet med hur den långsiktiga finansieringen av KAV
ska se ut. Detta arbete är dock i behov av längre beredning. Därfor föreslås från
den politiska styrgruppen en temporär finansiering av KAV för år 2022, vilket
kommunerna rekommenderas att följa. För Melleruds del, en finansiering av KAV
för år 2022 med 25 436 kronor.
Bakgrund

Kommunakademin Väst, KAV, etablerades i januari 2018 och är en plattform för
strategisk och systematisk samverkan mellan de 14 kommunerna inom Fyrbodals
kommunalfcirbund och Högskolan Väst. Syftet med KAVs arbete är att stärka
kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet där målet är
att behovet av kompetens ska tillgodoses på UåOe kort och lång sikt.

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Viktiga områden för Fyrbodals kommuner är att öka övergången till högre
utbildning, att genomföra behovsstyrd kompetensutveckling samt att utveckla
verksamheter i kommunal och privat sektor,
De övergripande målen för parterna inom KAV är följande:

. Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna
Fyrbodal.
. Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner.
o Bidra till att utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor.
. Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst.
o Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil arbetsintegrerat lärande.
r Arbeta gemensamt med id6er fcir forskning, utbildning och

i

kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida
samhällsutmaningar.
Överväganden

Intentionen med KAV är i högsta grad av stor vikt for Melleruds kommun och för
Dalslandsregionen som helhet. I Dalsland har vi inte möjlighet att idag klara vårt
behov av kompetensforsörjning enbart genom rekrytering av personal från
Dalslandsregionen, pga att efterfrågad kompetens saknas. Likaså har regionen ett
stort antal invånare som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Att höja
kompetensnivån och öka övergången till högre utbildning är nödvändigt fcir att
klara både nuvarande och kommande behov av kompetensförsörjning både till
kommunen som arbetsgivare såväl som till Melleruds övriga näringsidkare.
Då samhället är i ständig förändring och utveckling kommer det dessutom över
tid, för kommunens invånare, vara både värdefullt och för vissa rent av
nödvändigt för att slippa stå utanför arbetsmarknaden, att få möjlighet att ta del
av kompetensutvecklingsinsatser som leder till det vi idag pratar om som livslångt
lärande,
Med anledning av ovanstående är det av största vikt att kommunen fortsätter
samarbetet inom ramen för KAV för att möta arbetsmarknadens nuvarande och
framtida behov.
Ekonomi

Finansieringen av deltagandet i KAV för år 2022 föreslås ske inom
kom mu nstyrelsens budget.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef

0s30-181 20
jeanette.sjolu nd@mellerud.se

Beslutet skickas till
Fyrbodals komm unalförbu ndet
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lnqrid Enqqvist
Från:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>

Skickat:

den22 april2021 15:53
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

Till:

Kopia:

Amne:

Bifogade filer:

kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla
kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Göran Eriksson; Agneta Johansson; Katrin Siverby; Leif Schöndell; Karl-Olof
Petersson; Håkan Sundberg; henrik.lindh; Maria Vikingsson;
mats.brocker@stromstad.se; ulf.ericsson; Said Niklund; peter.larsson; Lena
Tegenfeldt; jan-erik.samuelsson; Jeanette Lämmel
Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst
2021-04-22 Missiv - direktionens rekommendation till beslut KAV (002).pdf

Till medlemskommunerna i Fyrbodal

med kopia till kommundirektörerna i Fyrbodal

Arende: Beslut idirektionen - Rekommendation om temporärt beslut om utdebitering till respektive
kommun för att finansiera Kommunakademin Väst år 2022.
Om möjligt önskar återkoppling till den 30 september 2021till e-post: kansli@fvrbodal.se
Bifoqas

Missiv 2021-04-22 med utdrag ur direktionens protokoll2021-03-25, S 22

Med vänlig hälsning

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

Twitter
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Beslut i direktionen - Rekommendation om temporärt beslut om utdebitering till
respektive kommun för att finansiera Kommunakademin Väsl är 2022
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal
(genom kommunalförbundet)och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom
samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst
samt samhället i stort.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade i oktober att utse en arbetsgrupp bestående av
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst.
Arbetsgruppen har bereff uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och
överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen. Styrgruppen ser ett behov av att få
ytterligare tid att bereda ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan. Därav
beslutet om temporär utdebitering vid direktionsmötet i mars, se bifogat protokollsutdrag.

Handläggande av ärendet i respektive kommun
Direktionen har rekommenderat att respektive medlemskommun beslutar om temporär
finansiering av KAV för är 2A22.

Kommun
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/o

Faktureringssumma
26287 kr

Dals-Ed

4780

3,50%
I,74%

Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal

6 672

2,430/0

18 260 kr

5,260/0

39 426 kr

10 560

3,39%
3,85%

28 900 kr

Orust

15 255

9 505

Bengtsfors

14 406

I

294

13 082 kr

25 436kr

4175Okr
24995kr

strömstad

73 270

5,57%
3,33%
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Tanum

t2904

4,71%

35 315 kr

Trollhättan
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2t,63%

t62242kr
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20,74%
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Vänersborg

39 511

14,45%

108 405 kr

Åmål

12 444

4,54%

34 046 kr

I

Sotenäs

274 045 1A0,00%
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Belopp att fördela

750 000

Fyrbodals kommunalförbund
Museigatan
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r

-
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14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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r

www.fyrbodal.se

Uddevalla 2021-04-22

Fy rbodal

r'+4\

sid 2 (3)

Om möjligt önskas återkoppling till den 30 september 2021, E-post: kansli@fyrbodal.se
Uddevalla 2021-04-21

Med vånlig hälsning

Enligt uppdrag
Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Utdrag ur Direktionens protokoll2021-03-25, se nästa sida:

Fyrbodals kommunalförbund
Museigatan2 o Box305
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14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst
Återapport från den politiska styrgruppens arbete med långsiktig finansiering av
Kommunakadernin Väst.
Arbetsutskottet beslutade den 8 oktober 2020 $ 94 att utse en arbetsgnrpp bestående av
kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende att finna
en långsiktig finansiedng av Komrnrmakademin Väst. Den politiska styl'gruppen bedömer att det
behövs mer tid ör att utreda den långsiktiga finansieringen. Därav forslaget om eft temporärt
finansieringsbeslut.
Den politiska styrgruppen rekommenderat direktiouen att fatta ett temporär1beslut om

utdebitering till respektive kolnmun ftir att finansiera konrmunsidans del i Kotnmunakademin
Väst for är 2022. Syftet med det temporära beslutet iil få ytterligare tid för beredning av ärendet
om långsiktig finansiering av samverkansytan i respektive kommun. Styrgruppen öreslår
direktionen att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med styrgruppens förslag.
Ärendet foredlogs av Ingemar Samuelsson, sammankallande för styrguppen.
Hand lingar bifugas pr otoko ll e t.

Direktionen beslutar
Att lolja den politiska stpgruppens rekommendation om ett temporärt beslut om utdebitering till
respektive kommun för att finansiera kommunsidans del i Kommunakademin Väst for fu 2022lor
att få ytterligare tid for beredning av ärendet om långsiktig finansiering av samverkansytan.
Att rekommendera komrnunerna att besluta i enlighet med styrgruppens forslag.

Att ge styrgruppen i uppdrag att bereda forslag

på beslut som ska tas

i

samband med

direktionsmötet den 28 oktober.

Beslutet expedieras

till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Nätverket for komrnundirektörer
Högskolan Väst

Fyrbodals kommunalförbund
Museigatan

2.

Box

305

r

-

14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

451 18 Uddevalla
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Kommunakademin
Väst

Ve rksa m h etsberättelse

2020

Kommunakademin Väst utgör en struktur ftir samverkan mellan Fyrbodals kornmuner och Högskolan
Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsulveckling som
bidrar till nytta flor Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkan
kännetecknas av ömsesidighet, tillit och samproduktion på lika villkor och sker med utgångspunkt i
vetskapen om att samverkan är nödviindig ör att vi gemensamt ska kunna ta oss an frarntida
samhällsutmaningar. Inom rarnen ör Kommunakademin Väst hittar vi nya sätt att sarnarbeta och
samproducera kunskap, tillsammans identifierar vi behov och arbetar fram örslag på sätt att möta
dem. Arbetet ska stärka kompetensftirsörjningsönnågan och bidra till det lir.slånga lärandet.
Kommunakademin Västs verksamhet under året har som all annan verksamhet påverkats mycket av
pandernin. Majoriteten av alla möten har genomörts digitalt, en del verksamhet har även örsenats. Ny
verksarnhetsledare ör Kommunakademin Väst tillträdde i rnaj och pandemin medftirde att
verksamhetsledare inte kunde vara närvarande på Högskolan Väst eller ute i kommunerna, istället har
närvaron skett i form av digitala möten. Detta har fungerat väl men det har påverkat möjligheterna att
sätta sig in i de samverkande parternas olika verksamheter och behov.

Under perioden från maj och några månader framåt genomörde verksamhetsledare digitala möten
med hwrrddelen av styrgruppens och ledningsrådets medlelnmar. Dessa samtal skapade tillsammans
med den utvärdering som sfyrgruppen genomforde under början av året en bild av nuläge och behov i
Kommunakademin Västs verksamhet. De behov som där identifierades och de behov som
verksamhetsledare observerade i uppstarten av arbetet har tillsammans med tidigare identifierade
behov legat till grund for hur arbetet under hösten genomfiirdes och fiir hur verksamheten inftir 2021
har planerats.

Vision och mål samt mäta, följa upp, leda och styra

Arbetet med att ufveckla en gemensam och delad målbild/vision fortsatte under hösten, arbetet utgick
både från verksamhetsplan och den bild som framkommit i uwärderingen och under de möten som
hölls under slutet av våren och början av sornmaren.

i september eu workshop där de fick diskutera Kommunakademin Västs
nuläge och vision/målbild fiir verksamheten fem och tio år framåt i tiden, Därefter genomördes en
Ledningsrådet genomfiirde

workshop om verksamhetsplanering med syftet att definiera viktiga områden att arbeta med under
2021 samt att örsöka formulera rnål ör varje område. De två workshopparnas syfte var att gemensamt
skapa en delad vision/målbild ör Kommunakademin Väst på både kort och lång sikt samt att lägga
grunden ltir den verksamhet som ska bedrivas under kommande verksamlretsår. Ledningsrådet gavs

ör gemensam diskussion och dialog vilket har medfiirt en ökad delaktighet
i verksamhetens planering och en större känsla av att arbetet bedrivs i ömsesidighet och utifrån

under året stöme utrymme

gemensamt identifi erade behov.

10

Kultur- och legitimitetsbyggande

Arbetet nred att öka kunskapen om Kornmunakademin Väst och dess potential ltar fodsatt under året.
Den av styrgruppen antagna kornmunikationsstrategin oclr planen har varit vägledande för arbetet rned
komnrunikation under året. Uppföljning av de planerade aktiviteterna i konrmunikationsplanen sker
nedan.

Mycket av de planerade aktiviteterna har påverkats både av pandernin och av att verksamhetsledare
inte fanns på plats örrän i maj. Delar av de planerade aktiviteterna har av den anledningen inte kunnat

till

exernpel möten på olika platser och kommuner samt det gemensamma arbetet med
Fyrbodals kommunalförbunds kommunikatör och kommunikatörsnätverket.
genomföras,

Under vintern och våren genomfordes arbetet med att ta fram en ny logotype för Komrnuttakadetnin
Väst och beslut om ny logotype fattades av styrgrLlppen i början av juni. Mallar med den nya
logotypen har tagits fram och en roll-up hal köpts in. Arbetet med att ta fram ett nytt
presentationsmaterial har påbörjats men behöver fbrtsätta under 2021 , vilket även gäller arbetet lned
att ta frarn infbnnationsbladifolder om Kotnmunakadernin Väst.

Kommunakademin Västs webbsida på Högskolan Västs sajt har uppdaterats. Under hösten
genomfördes en behovsanalys där en egen webbsida bedömdes bättre gynna Kommunakademin Västs
verksamhet och tydligare signalera att arenan är gemensam och att samverkan mellan kommunetrra i
Fyrbodal och Högskolan Väst sker på lika villkor. Analysen presenterades for styrgruppen i september
och under hösten togs en offert på frarntagandet av en egen webbsida och egna bilder fram.
Styrgruppen fattade i december beslut om att ta fram en egen webbsida och bilder i enlighet rned
offertftirslaget, arbetet är planerat att genotnföras under örsta halvåret 2021 .

Under året skrevs tio nyhetsartiklar där det totala antalet visningar var 5556, där toppartikeln om
Skolpersonalens bild av grundslcolans utnartingar visades hela I 0 l4 gånger. Kommunakademin Västs
huvndsida hade undet året 533 unika besökare och sidan om projekt ökad högskoleövergång hade 142
trnika besökare. Autalet sidvisningar för huvudsidan var 1354 och ftitprojektsidan235.

Organisering och gränssnitt för ökad handlingskraft och effektivitet
Ledningsrådet har under året haft sex möten varav två heldagsrnöten, de båda heldagsmötena kunde
genomftiras fisiskt medan övriga möten genomfördes digitalt. Heldagsrnötet i februari genomfördes
på Högskolan Väst och heldagsmöfet i september genomfordes i Uddevalla. Närvaron på
ledningsrådets rnöten har följts och ett visst ökat deltagande kan noteras när tnöten genomförs på
distans, generellt sett är representationen från Högskolan Väst något bättre än den från kommunerna.
Ledningsrådet har under året besökts av bland anuat projektledare för de fern projekt sorn beviljats
medel från Kornmunakadenrin Väst, Fyrbodals komnrunalförbund, näringslivsufvecklare fi'ån Sotenäs

kommun och projekt Ökad hogskoleövergång Fylbodal.
Verksamhetsledare har nrrder året genomfört ett antal möten med medarbetare på Fyrbodals
kommunal{tirbund. Under hösten genomtör'des återkommande möten mellan verksamhetsledare och
de sorn arbetar rned kornpetensförsörjrring och utbildning på Fyrbodals komtnunalörbund i syfte att

definiera gr'änssnitt och stärka samverkan. Verksamhetsledare har även genomöfi ett par möten med
FoU Socialdänst på Fyrbodals kornmunalförbund samt deltagit på ett av Förbundsdirektionens tnöten.
Kompetensråd Fyrbodal, där verksarnhetsledare representerar Konrmunakadernin Väst, har genornlort
ett storf antal möten under året. Detfa har skett i fbnrr av återkotnmatrde kortare uröteu ör att stänuna
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av läget i Fyrbodal med anlednirrg av pandemin. Ett ordinarie möte genom{tirdes fysiskt på Dalslands
Folkhögskola under hösterr. Verksamhetsledare deltog även på uppstartsmötet för Kraftsamling Norra
Bohuslän som genomför'des i Strömstad i början av september. Verksamhetsledare
Kommrmakadernin Väst har äverr varit adjungerad på E-r'åd Fyrbodals möten.

ör

Utveckling av systematiskt arbete och effektiva processer

Under året har arbetet i de kvarvarande arbetsgrupperna fortsatt. Arbetet med ver*samhetsnära
sjuksköterskeutbildning avslutades i början av året på grund av lågt intresse. Arbetsgruppen som har
arbetat med en process för studentmedverkan - studentmedarbetare har medört att informationen på
webben har blivit tydligare, det finns nu även en utsedd kontaktperson på Högskolan Väst.
Arbetsgruppen fiir ledarskapsutbildning avslutades under hösten då arbetsgruppens mål ansågs
uppfullt i samband med de ledarskapsutbildningar som har tagits fram på Högskolan Väst.
Under hösten utvärderades arbetet i arbetsgmpperna och det framkorn att arbetet till viss del blivit
lidande på grund av pandemin. Den struktur som tagits fi'am för arbetsgr-uppernas arbete utvärderades
också och bedömdes fortsatt vara en bra modell örutsatt att den efteröljs. Vikten av aktivare
rapportering till ledningsrådet samt glindbeslut för att inte låta arbetsgrupper pågå for länge lyftes, och
detta kommer att implementeras under 2021.
Arbetet med att stärka Kommunakademin Väst som rnötesarena {tir forsknings- och utvecklingsprojekt
har bland annat inneburit en tät kontakt med Hälsoakademin Väst fijr kontinuerlig diskussion om
eventuella samverkansprojekt. Denna kontakt resulterade i att en ansökan skickades in om medel till
projekt för insatser för att motverka psykisk ohälsa i pandemins spår, där ett antal kommuner anmälde
sitt intresse för att delta i projektet om det beviljas medel. Under hösten fördes även ytterligare samtal
med forskare på Högskolan Väst om samarbete i forskningsansökningar. Ett resultat av dessa samtal
medforde att Kommunakademin Väst besklivs som salnverkanspart i en ansökan om medel for en
studie om arbetsrelaterad hälsa och hållbart arbetsliv som skickades in under början av 202I.
Under året har Instihrtionen för hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en
kommundoktorand i Mellemd. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men
kommundoktorander har inte varit lika förekommande. Av denna anledrring kommer arbetet foftsatt
att följas av Kommunakademin Väst för att dokumentera processen och på så vis forhoppningsvis
bidra till att öka möjligheten tör fler kommundoktorander framöver.
I planeringen av verksamheten för kommande år har temamöten diskr.rterats, där tanken är att en
modell för strukfurerat och systernatiskt arbete med dessa möten ska tas frarr nnder 202 1 . Denna
modell ska komplettera modellen för arbetet i arbetsgrupper.

Avtalsuppföljning och samverkan

I samband med den ulvärdering sorn gjordes under början av året konstaterades att följsamheten nrot
samverkansavtalet är god.
Verksamhetsledare har under året främst fbkuserat på att skapa relationer med de samverkande
parterna oclr Fyrbodals kommunalförbund. På grund av pandemin har få besök i komnrrurerua och på
högskolans avdelningar och institutioner varit rnöjliga. Utöver kontakten med de sarnverkande
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partema så lrar kontakter skapats bland annat genom deltagarrde på kont-erenser och utbildningar men
också genom digitala ntöteu.

Beviljade projekt inom ramen för Kommunakademin Västs projektutlysning 2019

Under 2019 genomfördes en projektutlysning inorn ramen för Kommunakademin Väst. Syftet med
utlysningen var att projekten skulle utveckla, och gärna beforska, arbetsintegrerat lälande som metod
för att få in kompetenset/personel i verksamheterna och kompetensutveckla befintlig personal. Sex
projekt beviljades medel. Några av projekten försenades på grund av pandemin och slutrapportering
skedde under hösten istället för som planerat i början av soffrnaren. Ett projekt, Öka den generellct
utbildningsnivån i Dalsland. päbörjades inte på gnurd av att den tilltänkta projektledaren skulle avsluta
sin anställning samt på grund av att utöraren av projektet, eDIT, behövde prioritera annat arbete under
året.

Projekten redovisades under en slutkonferens i november. Planeringen av konferensen påbörjades med
för'hoppningen om att kunna genomfora en fysisk konferens på Högskolan Väst, däreftel i form av en
livesändning från studio på högskolan där projektrepresentanterna och moderator deltog på plats i

studion och övriga deltagare på Zoom. På grund av pandemins utveckling under senhösten fick dock
hela konferensen genomöras i form av seminarier päZoom. Ett tjugotal personer deltog under
konferensen, det begränsade deltagandet berodde troligtvis på det digitala formatet och att en viss
trötthet på digitala möten hade infunnit sig under' året. De som deltog var dock nöjda och på grund av
det begränsade antalet deltagare skapades möjlighet till god tid ör frågor och gemensamma
refl ektioner och diskussioner.

Det positiva med alla projekten var att både projektledare och deltagare framhöll vikten av samverkan
dess resultat i korthet.

för att nå bra resultat. Nedan besklivs projekten och
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Projektet planerades, genomfördes och utvärderades i samverkan mellan Vuxenutbildningen,
Kunskapsförbundet Väst. Vänersborgs och Trollhättans kommun och Högskolan Väst, Institutionen
for hälsovetenskap. Syftet var att på kliniskt lärandecentrum träna i team med olika yrkesgrupper, ett
så kallat inlerprolessionellL lärande, tlär'rnan lär l"illsarrrrnarrs rned. urn uuh av vararrdra lör att lurbältra
samarbetet och kvalit6n i vården. Detta skedde genom att skapa simuleringsövningar som var
autentiska genom den miljö och utrustning som finns på kliniskt lärandecentrum och därmed ge en
helhetssyn på vårdandet med patienten i centrum. Att arbeta i team med olika prot-essioner är en stol'
utmaning i vården. I detta ptojekt fokuserade man på två yrkeskategorier, tmdersköterskor och
sjuksköterskor. De som ingick i projektet var både undersköterskeelever,
specialistundersköterskeelever och sjuksköterskestuderrter, dessutom var yrkesverksamma
sjuksköterskor fi'ån Trollhättans kommun med som observatörer och i efterreflektionen. Under de tre
dagar som teamsimuleringen pågick deltog ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90
sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst.

Av utvärderingen som gjordes framkom bland annat att sftrdenterna kände sig tryggare i att möta andra
yrkesprof'essioner och förstod vikten av en tydlig kommunikation. I ett längre perspektiv ökar dessa
kunskapel patientsäkerheten. Att projektet fätt publicitet och ett positivt gensvar gör
vår'dutbildnirlgarna mer attraktiva och bidrar därmed till kornpetensförsörjningen. Sarnarbetet konrmer
att fortsätta och man planerar att ha f'ler teamövningar ihop fi'amöver, det tlnns även planer på att få in

fler kommuner i samarbetet.

13

Kompetensutveckling för kunskopsförsörjning inom skola och utbildning
Ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun vars syfte
var att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behor,. samt att initiera diskussioner om
samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser i framtidens skola. En fallstudie
genomftirdes där totalt 64 intervjuer gjordes med rektorer, kuratorer, lärare och stödpersonal på 23
grundskolor i kommunema Sotenäs och Uddevalla. Studien pekade på att elevers psykosociala ohälsa
och kunskapsresultat samt lärares höga arbetsbelastning är cle största utmaningarna i skolan. Stuclien
visade även på ett behov av en för'bättrad grundbemanning inom elevhälsan. Därtill eftelfrågas fler

formellt utbildade stödpersoner, såsom special- och socialpedagoger, som kan stödja lärare med
elevhälsa och hälsofrämjande insatser. Det behövs också mer kompetens och resttrser ftir att möta
utmaningarna relaterade till elevers kunskapsresultat och lärares arbetsbelastuing. Detta kan göras
genom att stödfunktioner besätts med mer tydliga yrkesprofessioner som kan arbeta med
hälsofrämjande åtgärder, enklare sociala och praktiska uppgifter eller som administrativt och
pedagogiskt stöd.

De två kommunerna valdes ut som exempel på en större och en mindre kommun i Fyrbodalsområdet,
men shrdien äl relevant och applicerbar ftir alla kommuner med liknande förutsättningar.
Bygg lovets svå ra fråga

r

Syftet med projektet var at utveckla och genomftira en kurs/utbildningsinsats om mer komplexa
fi'ågor kring bygglov. Högskolan och de deltagande kommunema förstärkte ömsesidigt sin juridiska
kunskap om hur bygglov ska hanteras och möjligheten att skapa nätverk ör erfarenhetsutbyte
skapades.

Bygglovets svåra frågor var en kurs som utvecklades och gavs till bygglovshandläggate i sju
kommuner inom Fyrbodal, Orust. Värersborg, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Sotenäs och Munkedal.
Knrsen genomfördes i seminarieform under fern heldagar med från början femton deltagare. Till varje

fick ett särskilt ansvar för ett visst
seminarium. Med krav på aktivitet av detta slag behövdes inte någon examination i fbrm av tentamen.
Tankerr var alt deltagarna skulle träffas på olika platser, i olika kommuner, men pandemin medförde
att de två sista träff'ama fick genomföras på distans.
träfT forutsattes deltagama vara förberedda och utvalda deltagare

Det råder stor brist på arbetskraft inom markexploatering och samhällsplanering i hela landet och den
här utbildningsinsatsen kan bidra till att stärka kunskapen kring bygglov i regionen. Id6n var aft kursen
skulle kunna permanentas men då kursen fungerar bäst om det är fosiska tl'äffar så avvaktar man med
att anordna ktrrsen igen till dess att fosiska träffar är möjliga. Utveckling av samarbetsfotmer mellan
högskolan och branschen kommer att underlätta fi'amtagandet av kurser inom andra områden av
gemensamt intresse. Detta gäller bland annat detaljplauer, markexploatering salnt statligt och
kommunalt lantmäteri.
Utökad etablering av arena för erfarenhetsutbyte och samproduktion gallande
utbi ld ni n g och d ig ita i se ri n g
I

Under projektet utvecklades ett befintligt nätverk ör iKT-intresseracle verksamma inorn skola i
Fyrbodalsområclet. Resultatet blev ett väsentligt stöne kontaktnät med IKT-pedagoger och
pedagogiska utvecklare inom Fyrbodal och man har därigenom lagt grunden ör att skapa ett stöne
nätverk. Huvudsyftet var att utveckla och utvidga nätverket till att innefatta samtliga kommuner inom
Kommlurakademin Väst samt fortsätta byggandet av en stabil plattfonn för ett
kompeterrsutvecklingsnätverk sorn kan fnugera ör'er tid samt ge möjligheter till samverkan inom
forsknirrg och utbildnirrg i relation till digitalisering.

14

Organiseringen av ndtverket bygger på en ömsesidig arbetsinsats för samtliga medverkande och tar sin

utgångpunkt i samproduktion deltaganra emellan. Denna nätverkskonstruktion skulle därör kuntta
fungera som utgångspunkt tör utvecklirrg av nätverk inom andra områden där Högskolan Väst och
kommuner/företag har ett ömsesidigt behov av kompetensufväxling. Tack vare projektet har man idag
en betydligt stöne kontaktyta rnot rnerpartell av Kommunakademin Västs medlernskornmuner och
genom projektets aktiviteter har man lyckats göra nätverket känt samt skapat ett intresse och en
plattfonn kring samverkan inom IKT och digitaliseringsfrågor.
Det befintliga nätverket består av Munkedal, Lysekil, Tanum, Strömstad, Orust, Färgelanda, Sotenäs
och Dals-Ed. Under projekttiden deltog övriga sex komrnuner i Fyrbodal, det vill säga, Trollhättan,
Vänersborg, Uddevalla, Bengtsfors, Årnål och Mellerud i näfverkets aktiviteter. Varje aktivitet som
anordnades hade mellan 35-40 deltagare.
AIL Create: Samverkansprojekt

för utveckling av AIL inom SME

Projektets målsäthring var att stärka profilen for och örståelsen av arbetsintegrerat lärarrde vid
Högskolan Väst, att utforska relationen mellan arbetsinteg'erat lärande och små och medelstora
företag, att identifiera lokala behov av utveckling inom högskoleutbildningar och forskning, samt att
engagera sfudenter, tjänstepersoner och öretag i stadskärnans ufveckling i Trollhättan. Pilotprojektet
engagerade studenter, ltiretagare och tjänstepersoner i stadskärnans utveckling utifi'ån tre
fokusornråden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Deltagande organisationer i projektet var
Trollhättans Stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMT, E-handelsföreningen, Shrdentkåren
Högskolan Väst och Miljöbron.

En av projektets största styrkor och dess främsta vinster var att det utvecklade former för samverkan
mellan aktörer från olika intlesses{?irer och i viss mån olika 'världar'. Genom metoden på vilket de
olika caserr arbetades fi'am utvanns både lärdomar kring hur man kan skapa god kommunikation och
kunskapsöverloring inom ramen för både det initierande och återftirande av kunskap som
arbetsintegrerat lärande innebär.
Pandemin rnedförde konsekvenser' ör projektet som helhet på flera sätt. Den slog till just som
projektet skLrlle gå in i sin andra fas i början av rnars vad gällde slutgiltig studentrekrytering och

uppftiljande workshops och avstärnningar rned näringslivet. Projektet lyckades dock överföra stora
delar av sin gmndläggande verksanrhet till den digitala rniljön vad gällde samverkansmöten oclr
studentrekryteringsinsatser som möjliggjorde att man kunde sarnrnanföra intresserade studenter med
de framtagna casen. Det uppföljande arbetet tillsammans rned komurunen, samverkanspartners och
näringslivintressenter i fbrm av workshops och liknande blev dock lidande.

Prioriterade om råden för kompetensförsörj

ni

ngsinsatser

Under första halvåret påbörjades arbetet med projekt ökad högskoleövergång i Fyrbodal då
projektledare och projektmedarbetare rekryterades. På grund av rådande pandemiläge kom projektet
initialt att tä en starkare akademisk tonvikt (kar1läggr-ring, inläsning med mera) än vad man fiirst avsåg.
I stor sett alla möten har genomörts digitalt vilket fungerat väI. Två av de aktiviteter som planerats för
hösten har ställts in på grund av pandemin.
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Fem inriktningar har identifierats utifrån de nulägesbeskrivningar med analyser som gjordes vid

projektets inledning. Dessa inriktningar används nu ftir att identifiera pågående aktiviteter, utvärdera
deras validitet samt skapa nya aktiviteter där behov upptäckts.
Kulturföröndrade aktiviteter i relation till förskola, grund- och gymnosieskola, vuxenutbildning somt
vårdnodshavare
Pågående aktiviteterlprojekt har identifierats och projektet har intervjuat ett flertal av dessa

fiir att

utröna framgångsfaktorer och fallgropar. Projektet kommer att aktivt delta i minst ett projekt under
2O2l . I denna inriktning sker ett nära samarbete med några kommuner.
Stud i evög le do

n de a

ktivitete r

Pågående aktiviteter/projekt har identifierats- Intervjuer har genomörts med skolledare samt studie-

och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola. Ansvariga

fiir rekrytering av studenter på Högskolan

Väst samt några andra högskolor har intervjuats. Även här är målet att utröna vilka aktiviteter som kan
betraktas som evidensbaserade. Projektet ska under 2021 ansvara ftir minst en aktivitet med fokus på
studievägledande aktiviteter i årskurs l-6 i grundskolan. I denna inriktning sker ett nära samarbete
med några kommuner.
Stödjande aktiviteter för goda studieresultat
Pågående aktiviteter/projekt har identifierats. Intervjuer har genomörts med öreträdare fiir olika

frivilligorganisationer som arbetar med stöd for studier och läxor. Även här iir målet att utröna vilka
aktiviteter som kan betraktas som evidensbaserade. Projektet undersöker möjligheter att under 2021.
tillsammans med forskare, utvdrdera några av dessa alliviteter.
Aktiviteter i relotion till breddad rekrytering och breddat deltagande
I denna inriktning vänder sig projektet frärnst in mot Högskolan Västs aktiviteter ftir att bredda
rekryteringen men också bredda deltagandet. Pågående aktiviteter/projekt har identifierats. Projektet
ingår i flera aktiviteter i syfte att synliggöra och definiera hur breddad rekrytering och breddat
deltagande gestaltas på Högskolan Väst. Detta arbete kornmer att fortgå under 2021.
Aktiviteter för att minska det geografiska avståndets betydelse för högskolestudier
En nationell kartläggning av lärosätenas arbete att minska det geografiska avståndets betydelse ftir att
påbörja högskolestudier har gjorts. Kartläggningen har även tagit ett historiskt perspektiv vid
genomlysningen av kommunala lärcentras betydelse. Höstterminen202l kommer minst en
programutbildning att starta som kommer att örenkla ör sftrdenter att kombinera familjeliv och
studier. I denna inriktning sker ett nära samarbete med alla institutioner på Högskolan Viist,
Utöver ovan har en styrgrupp fiir projektet bildats vilken haft två möten under perioden. Styrgruppen
har en bred sammansättning och kompetens vilket har bidragit och kommer att bidra till projektets
utveckling.
Projektet har under de senaste sex månaderna haft en mängd kontakter exempelvis: UHR. MUCF,
Språkrådet, Kommunakademin Västs ledningsråd, Institutioner- och ledning på Högskolan Väst,
Studie- och yrkesvägledarnätverket Fyrbodal. Hälsokällan, lnitze, Street Games Academy, Miljöbron,
samt kommunema i Fyrbodal.
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Mellan Högskolan Väst, org. nr.2A2LOO-4052 (HV) och Fyrbodals kommunalförbund, org.nr. 222OOO-I776,
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SAMVERKANSAWAT
1. Bakgrund
Parterna har enats om att samverka inom Kommunakademin Vdst, KAV. KAV utgör en struktur för
samverkan mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund. Syftet är att bedriva gemensam
kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och
Högskolan väst samt samhället I stort. En gemensam och sammanhållen organisation ger strukturella

förutsättningar för att skapa ett betydande mervärde som går utöver de konkreta resultaten i enskilda
projekt. Samtidigt skapar tillkomsten av KAV förbättrade förutsättningar att finansiera och genomföra
projekt isamverkan.
2. KommunakademinVäst
2.L. Parterna skall samverka i enlighet med vad som anges idetta samverl<ansavtalför att etablera
Kommunakademin Väst, KAV. KAV har sin organisatoriska hemvist på HögskolanVäst.

2.2. Parterna gör följande åtaganden:
{i) Parterna gör vardera en årlig insats till KAV om 750 000 kr för finansiering av verksamhetsledning,
gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift och övriga tjänster.
(ii) Fyrbodals kommuner respektive Högskolan Väst deltar med egna resurser i form av personal,
utrustning, material ochleller tillsl<ott av kapital i gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt,
utvecklingsuppdrag, utbildningsprojekt och andra samverkansprojekt {"Projekt"), tillsammans med andra
för KAV lämpliga partners, allt i enlighet med vad parterna och aktuella partners kommer överens om för
va

rje ensl<ilt projekt.

2.3. HV och Fyrbodals kommuner åtar sig vidare följande utöver vad som anges i punkt 2.2.

2.3.1. Fyrbadals kommuner skall
(i) uppmuntra och stödja anslutning av nya projekt till KAV
2.3.2. HV skall
{i) anställa verksamhetsledning (enligt punkt 7 nedan}.

(ii) ansvara för ekonomisk redovisning rörande Verksamheten enligt vad som anges i punl<t 5 nedan samt
avdela erforderliga resurser och personal för detta ändamå1.
(iii) uppmuntra och stödja anslutning av nya projekt till KAV.

1{4}
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3. Lokaler
3.L. Parterna avser att bedriva verksamheten i befintliga lokaler. Kontoret placeras vid HV. HV

upplåter lämpliga lokaler till KAV. Den kommun som så önskar upplåter lokaler frir KAV:s
verksamhetsledning och/eller pågående projekt i samverkan mellan HV och kommunen.
4. Personal
4.L. Verl<samhetsledning utses av styrgruppen {se punkt 6) och anställs av HV.

4.2. Resurser som ekonomi, personal, mm i KAV:s projel<t regleras av respektive projektavtal.
5. Ekonomi
5.1. Verksamhetsledningen ansvarar för den ekonomiska redovisningen rörande verksamheten. HV
skall för detta ändamål särredovisa sina intäkter och kostnader hänförliga

till KAV:sverksamhet.

5.2. Verksamhetsledningen skallvid varje ordinarie sammanträde med Styrgruppen (se punkt 6)

presentera senaste framtagna resultat ftir KAV.
5.3. Hantering av eventuella överskott/underskott i KAV beslutas i styrgruppen där parterna är
representerade.
5.4. Verksamhetsledningen skall varje kalenderår utarbeta ett förslag

till budget för kommande

verl<samhetsår för KAV, vilken skall presenteras fcir Styrgruppen (se punkt 6) före utgången av

oktober varje år.
6. Styrgrupp

6.1. För parternas gemensamma beslutsfattande rörande verksamheten vid KAV och för övrig
handläggning rörande samverkan enligt detta avtal samt eventuella andra samfällt tecknade avtal
avseende KAV, skall en styrgrupp inrättas ("styrgruppen"). Styrgruppen skall utse
verl<samhetsledning och ge rekommendationer för den löpande förvaltningen av verksamheten
samt för ledning och utveckling av KAV.
6.2. Av styrgruppens ledamöter ingår HV:s relctor eller prorektor samt ytterligare tre representanter

från högskolans ledning. Kommunalförbundet utser sina ledamöter och representeras för
närvarande av fyra representanter för ledningen i kommunerna som också har i uppdrag att

återrapportera resultat och effektertill Fyrbodals kommunalförbund. Högskolans rektor/prorektor
är ordförandei styrgruppen.
6.3. Styrgruppen har behörighet att med bindande verkan för parterna fatta beslut i de frågor

som alctualiseras av och står i överensstämmelse med dettasamverlcansavtal.
6.4. Styrgruppen är beslutsför när minst två representanter för Fyrbodals
kom m u n alfcirb

u

nd respektive Högskolan Väst är närva ran de.

6.5. Styrgruppen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår
2 (4)
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6.6. Ordföranden med biträde av Verksamhetsledningen (se punkt 7) svarar för att tidpunkt för

styrgruppsmöte planeras med god framförhållning samt att kallelse tillsammanträde med
dagordning och erforderliga beslutsunderlag skickas

till ledamöterna minst en vecka före

sammanträdesdagen, såvida inte särskilda omständigheter föranlederannat.
6.7. Verksamhetsledningen {se punlct 7) skallvara fciredragande vid Styrgruppens sammanträden,
om inte omständigheterna föran leder annat.
7. Verksamhetsledning

7.L. För den löpande förvaltningen av verksamheten skall styrgruppen fcir KAV utse en
verl<samhetsledning vilken anställs av HV. Styrgruppen skall tillse att Verksamhetsledningen fullgör
sina åtaganden enligt detta samverkansavtal.

7.2. Det åligger Verksamhetsledningen att leda och utveckla KAV enligt detta samverkansavtal och

arbetsordning fcir KAV. Verksamhetsledningen skall vidare biträda Styrgruppens ordförande med
att ta fram kallelse, dagordning och beslutsunderlag för Styrgruppens sammanträden samt vara
föredragande och ge motiverade fcirslag till beslut vid nämndasammanträden.
7.3. Verksamhetsledningen skall varje år utarbeta ett förslag

till verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen, inl<lusive budget, skall vara färdigställd senast under oktober månad varje år
och redovisas vid det sammanträde med Styrgruppen som inträffar närmast därefter.
Verksamhetsplanen fastställs av styrgruppen och fciljs upp genom verksamhetsberättelse som
presenteras senast L mars.
7.4. Verl<samhetsledningen sl<all vid fullgörandet av sitt uppdrag iaktta tillämpliga lagar,

förordningar och föreskrifter samt följa huvudmannens interna rutiner.
8. Avtalstid

8.L. Detta samverkansavtal omfattar kalenderåren 201-8-2020 och träder i kraft då det har

undertecknats av parterna. Avtalet gäller till och med december 2O2O. För det fall att ingen av
parterna skriftligen har sagt upp detta samverkansaWal senast 9 månader före avtalstidens utgång,
skall avtalet fcirlängas med L år åt gången och med en uppsägningstid om 9 månader.

8.2. Parterna kan gemensamt komma överens om att

iförtid avsluta samverkan enligt detta

samverkansavtal.
9. Ny partner
9.1. Styrgruppen beslutar om upptagande av ny part isamverkan enligt detta avtal. Som

förutsättning för sådant upptagande skall gälla att al<tuell ny part inträder som part i
samverkansavtalet och att detta skriftligen anpassas (i enlighet med punl<t 10.L.) efter de nya
förhållanden som inträder.

3
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10. Tillägg och ändringar

till och ändringar i detta samverkansavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas
av parterna för att äga giltighet.
L0.1. Tiltägg

11. övrigt
12.1. Det antecknas att detta samverkansavtal inte innebär att parterna skall samverka i bolagsform
och inte heller konstituerar någon juridisk person.
12. Tvist

13.1. Eventuella tvister ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna och därefter avgöras
i allmän domstol inom Västra Götalandsregionen med tillämpning av svensk rätt.

Uddevolla 2077-06-08

Martin Carling

Martin Hellström

Ordförande

Rel<tor

Fyrbodals kommunalförbund

Högskolan Väst

4 l4l
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Personalfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.
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2021-08-03

ARENDE 3

Breddad kom petensförsörj
Förslag

n

i

ng

till beslut

Arbetsutskottet godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
HR-chefen och enhetschefen för Arbetsmarknad-/vuxenutbildning informerar om Breddad
kompetensförsörjningsom är till för människor i utsatta grupper - nyanlända, funktionsnedsatta, unga utan kompletta gymnasiebetyg och arbetslösa mellan 55 och 65 år.
De så kallade "enklare" jobben på arbetsmarknaden blir färre och färre och arbetslösheten
inom utsatta grupper ökar. Samtidigt har vissa professioner i skolan och vården en mycket
hög arbetsbelastning. Genom att återinföra de enklare jobben och anställa seruiceassistenter
som kan utföra dem, så uppnås flera syften:

o
.
r
.

Det bildar en ny rekryteringsväg till kommunal verksamhet
Det underlättar möjligheterna för de som har en längre väg till arbete, att utifrån sina
förutsättningar, komma in på arbetsmarknaden och få en egen försörjning
Det minskar arbetslösheten
Det ger utbildad och kvalificerad personal, inom framförallt skolan och vården, mer tid till

att utföra sitt kärnuppdrag

o
.
o

Det minskar antalet sjukskrivningar och ohälsa inom kommunal verksamhet
Det ger kommunens medborgare en förbättrad service
Det bidrar till att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare
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Änrruoe +

Dnr KS 20211276

Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer
Förslag

till beslut

Komm unful lmäktige beslutar

att

1.

motionen delMs antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskriver övergripande må|, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

2.

motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Sammanfattni ng av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

.
.
.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.
uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.
En struktur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förvaltningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struktur
im plementeras.

för uppföljning/utveckling

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
förväntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp. Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

.
.

Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära

relationer
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

2,

motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare,

.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

o

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

.

uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförä nd ri n gsi nsatser,

Beslutsunderlag

.

Motion.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck aktualiserar
flera olika avsnitt i svensk lagstiftning.
De senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka
skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld,

samt barn som bevittnar våld.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar
omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats, Regler om
sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.
Det finns sedan 2011 en framtagen handlingsplan för arbetet mot Våld i nära relationer som är
framtagen i Dalslandssamverkan inom ramen för 4 D.

I vardagen hanteras stöd till personer som blivit utsatta för våld i nära relationer av Individ och
Familjeomsorg. Spetskompetens inom området finns i den verksamheten.
Ett arbete med att vidareuWeckla kompetens och säkerställa kunskap i organisationen är
pågående inom socialförvaltningen och ledningsgrupp inom det sociala området MellerudBengtsfors har behandlat frågan under våren.
Pågående arbete i Mellerud och Bengtsfors

Under våren har sektorschef för Individ och Familjeomsorg arbetat med att inventera vilka
rutiner och arbetssätt som finns inom området, Arbetet har utmynnat i nedanstående
processkafta som beskriver hur systematisk utveckling och uppföljning kan ske inom området.
Enligt planering kommer processkartan lyftas till Kommunchefens ledningsgrupp i både Mellerud
och Bengtsfors under hösten -21,

HANDI.IN6SPIAN VINR

KOMMUNTEDNINGSGRUPPf N

Politiskt antagen handlingsplan fö.
inriktning och mål inom området våld
nära relationer
Återrapporte.ing 1 Bång per år

Styrgruppen åtetråppoilera. till
NomoilhledninSsg.uppeo 1 gång per år

SWRGRUPP
Sammankalland€ lfO Chef
Chef/'er barn-och utblldnlnr,
Verksamhetschefer sociåla områdel
Möte 2ggrlår (våi höst)
Fatlar beslut om och följer upp
aktivitetsplan utifrån antagen
handlingsplan för kunrkapsutveckling
kring våld i nåra relation i kommunen

i

1$l ru;*t"^,"

Arbetsgruppen återrapporterar till Stvrg.uppen
TEAM vÅ[p I NÄRA REraroN rFo
AnsvariSa 1e socjalsekreteraae samt
handläggåre med spetskompetens våld

ARgETSGRUPP

fnhets.hefer !FO . HR reoresentant,
Inhetschefer stöd och Service,
Inhetgchefer VO, Reklorer
Möte var tredje månad
Tillse ait aktiviteter i lokal
handlingsplan verkställs

inom respektive enhet inom
Möte 18grlmånaden

IFO

Syftet nred teemel på lfO år åll säk€retålla rättssåkerlreten i handlåggningen, ett forun\ för
metodulveckllng. Spets*omfetens finn5 ho5 alla handlåggare ranrl även ulsedd representent lör

sanverkin, sanrarbele med onrnahu.rcl Åmål
Syftct med nökxslruklile.
klirg våld i rärå relåtiorier

år ail säkerställe ett lcvande och a*tivl arbete

fatr'(en år alt arbetsgruppen kan tå illed sig avideDlitie.ade årende till tcarnet tör nretodulveckling saDil
d;irelter tå åter*oppling av teamet kriogställdr fråBeilålhi!rBår

Genom arbetssätt som ses i skiss ovan säkerställs upprätthållande och utvecklande av
kompetens för våld i nära relationer området i kommunen.
Frågan kring våld i nära relationer har diskuterats i ledningsgrupp Mellerud-Bengtsfors under
våren -21 där inriKningsbeslut tagits kring att:

o Arbeta för att implementera arbetssätt i enlighet med processkarta
o Lyfta den gemensamma handlingsplanen i samverkan socialtjänst Dalsland för samsyn
o

i

frågan och undersöka möjligheten att uppdatera planen i samverkan
Ta fram en aktivitetslista/lokal handlingsplan som uppdateras årligen och säkerställer att de
åtgärder avseende kompetensuWeckling, uWeckling av rutiner och arbetssätt och liknande
som behövs vidtas
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Analys

Våld i nära relationer väcker mycket engagemang. Frågan är viktig politiskt och av principiell
karaktiir. Frågan är också i högsta grad en verksamhetsfråga där det är av största vikt att
kunskap inom området finns, uppdateras och utvecklas i det dagliga arbetet. Därför krävs flera
nivåer i arbetet för att säkerställa ett fullgott arbetssätt och en god kvalitet på arbetet inom
kommunen.
En rimlig slutsats är därför att det behövs både ett inriktningsbeslut från politisk nivå och ett
framtaget arbetssätt på tjänstemannanivå som säkerställer utveckling och rätt kvalitet inom

området,
Vid omvärldsbevakning framkommer att det är vanligt förekommande med att man på politisk
nivå fattar beslut om ett handlingsprogram för våld i nära relationer som anger må|, inriktning
och strategi för arbetet.
Svar på specifika frågeståillninoar i motionen

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
uåld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

Förvaltningen ser att behovet finns av att en ny långsiktig strategi, ett handlingsprogram, tas
fram antingen kommunvis eller gemensamt i Dalslandssamverkan,

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

Förvaltningen ser att detta bör rymmas i samma dokument, i ett handlingsprogram som
beskriver den långsiktiga strategiska inriktningen inom området,

.

uppdra till socialförualtningen att ta fram en plan fcir hur man ska tillhandahålla
stödinsaber för de ubatta fuinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Spetskompetens kring våld i nära relationer finns inom Individ och Familjeomsorgen. Här finns
rutiner och arbetssätt för att hantera stödinsatser till både de som utsatts för våld och de som
utövat våld. Socialnämnden har ett uppföljningsansvar för att stöd ges på rätt sätt till
våldsutsatta. Om mer information behövs för att skapa tydlighet vilka stödinsatser förvaltningen
erbjuder till våldsutsatta bör den frågan hanteras av socialnämnden.
Slutsatser

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.
En struKur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förualtningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen,

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struKur
för uppföljning/utveckling implementeras,
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Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
förväntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos $änstemän, Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp, Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Tanja Mattsson

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Socialchef
0530-18149
ta nja. mattsson@ mellerud.se

Beslutet skickas

till

Michael Melby
Marianne Sand Wallin
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MOTION

Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot
kvinnor och våld i nära relationer.
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har därför beslutat
om en
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den nationella
strategin innefattar Våld i nära relationer, lredersrelaterat våld och förtryck, sexuellt
våld,

prostitution och människohandel för sexuella ändamå1.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare
av
upprepat och allvarligt våld och förövaren är i majoriteten av fallen en man. Enligt
Brå lever
cirka 150 000 barn i landet tillsammans med en förälder som blivit misshandlad
av den andra
föräldern.
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ge kompetensstöd och stärka samverkan
mellan
myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhållets organisationer och andra aktörer.
Socialdemokratiska gruppen, kommunfullmäktige i Mellerud beräknar att mäns
våld mot
kvinnor är lika vanligt förekommande i vår kommun som det är i riket för övrigt. Lägger
man
till detta de många orosanmälningar som Melleruds kommun har i forhållande till sin
storlek,

bör åtgårder prioriteras.

Vi socialdemokrater vill att kommunen säkerställer resurser för
att forebygga och bekäm'trra
mäns våld mot kvinnor och vård i nåra relationer att uppnå bättre folkhalia,

trygga

uppväxtförhållanden, och en socialt hållbar kommun.
Förslag till beslut
Med hänvisning til I ovanstående föreslås kom mu nful I mäktige besluta:

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen
västra Götaland och
Övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi for
att förebygga och bekämpa
våld inära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnori Melleruds
kommun

'Att

' Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för
att Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur
dessa följs upp.
' Att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan for hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med
stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

MELLERUDS KOMMUN

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin

Kommunstyrelseko ntoret
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Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280)
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280)till ett
belopp av 390 tkr (390 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån

redovisad slutredovisning av

investeringen.

3.

avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

l juli 2021 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280),

Vita Sandars Camping AB har den

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 390 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år,

Beslutsunderlag

.
.

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.
Samhällsbygg nadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande av
ytor för husbilsplatser (245-280)
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280)till ett
belopp av 390 tkr (390 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att

teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen.

3. avskrivningstiden

ska vara 20 år.

Sammanfaftning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

l juli 2021 ansökt

om att kommunen godkänner en
ytor
för husbilsplatser (245-280).
investering avseende hårdgörande av

Vita Sandars Camping AB har den

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 390 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år,

Beslutsunderlag

o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB,

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rruä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Sa m hä I lsbyg g

nadsc hefe n

Ekonom samhällslbyggnadsförualtningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

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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Kom m u nstyrelsen

Melleruds Kommun
Godkännande av investering.
Vi avser att hårdgöra ytorna på platserna 245-280.

att möta den ständigt ökande andelen av husbilar
behöver vi hårdgöra fler platser. Platserna är idag helt av
För

gräs. Se bilaga 1,, när vi har gjort om dem kommer de att se ut

som på bilaga 2. Bilaga 3 visar var platserna är belägna.
Bifogar även offert från Oscarsson Mark och entreprenad.

lnvesteringen är bekräknad till 288 000:- plus

entreprenörsarvode på 15 yo, 45 000.
Vill även lägga till 20 % i of örutsedda kostnad er 57 000:-

Totalt 390 000 plus moms.
Ytkad avskrivningstid 20 är.

X='4 /l-46==

"Jonas Westma n

Vita Sandars camping AB
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Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2021-08-03

ÄRrnoe z

Dnr KS 20201427

Svar på medborgaförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan
Förslag

till

beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

Sammanfattning av ärendet
Annika Ahlqvist och Bo Andersson, Mellerud, har den 13 juni 2020, lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun vidtar följande åtgärder när det gäller
a ktivitetspa rken vid Rådaskola n :

.

flyttar aktivitetsparken till ett område där inte omgivningen störs alternativt
stängslar in hela planen och endast hålls öppen under skoltid kl. 08.30 - 15.30 under
vardagar.

Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid
under perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de
ronderar även skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där

att avlägsna sig. Vid problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan
cirka 09:00 - 22:00 varje dag.
Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa.
Under sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig
utrustning från skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för
att minska störningar för de boende i området.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgarförslag.
Sa m hä

I

lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgaförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till de åtgärder som vidtagits,

Sammanfattning av ärendet
Annika Ahlqvist och Bo Andersson, Mellerud, har den 13 juni 2020, lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun vidtar följande åtgärder när det gäller

aktivitetsparken vid Rådaskolan
- flyttar aktivitetsparken till ett område där inte omgivningen störs alternativt stängslar in hela
planen och endast hålls öppen under skoltid kl. 08.30 - 15.30 under vardagar.

Beslutsunderlag

o

Medborgarförslag

Beskrivning av ärendet
Bakorund:
Annika Ahlqvist och Bo Andersson, Mellerud, har den 13 juni 2020, lämnat in ett
medborgarförslag om att flytta alternativt begränsa öppettiderna på aktivitetsparken vid
Rådaskolan. Förslagsställarna menar att aktivitetsparken medför problem, hot och störningar för
de som bor i omgivningen. Hon föreslår att aktivitetsparken ska flyttas till en plats där den inte
stör omgivningen eller alternativt stängslas in och endast är öppen under skoltid, 0B:30 - 15:30
på vardagar,
Analys:
Melleruds kommun har fått in flera medborgarförslag gällande aktivitetsparken vid Rådaskolan,
Med anledning av det anordnades en politikerdialog, där det togs beslut om åtgärder,
Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med

ett rejält staket som låses kvälls- och nattid under

perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de ronderar även
skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där att avlägsna sig. Vid
problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan cirka 09:00 - 22:00 varje
dag.

Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa. Under
sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig utrustning från
skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för att minska störningar
för de boende i området.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0s30-180 00

ss02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Ekonomiska konsekvenser:
Kostnader för iordningställande av staket och flytt av utrustning har tagits ur budgeten för

driften.
Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller till viss del medborgarförslaget angående aktivitetsparken
Rådaskolan.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Annika Ahlqvist och Bo Andersson

44

Medb orgarfors lag angående aktivitetsp arken Rådasko I an
Efter alla problem och störningar vi grannar har av aktivtetsparken på Rådaskolan
tycker vi att den ska flyttas till en plats där den inte stör omgivningen. Alternativt
stängslas in och endast vara öppen under skoltid, dvs 8.30-15.30 vardagar.
Fredag 1216 hittas det en kniv nedstucken i konstgräset. Både kommunen och polisen
är informerade, Daniel Jensen vet också om denna incident. Flera synpunkter som är
allvarliga finns att tillgå hos Magnus Olsson.

Mellerud 20200613
Annika Ahlqvist, Bo Andersson Parkgatan9

1010
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Svar på medborgaförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt och Gunnar Johansson, Mellerud, har den 14 juni 2020, lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun inhägnar och håller aktivitetsparken vid
Rådaskolan stängd mellan kl. 16.00 - 07.30 och hänvisar till fotbollsplan och
volleybollplan bakom skolan övriga tider.
Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid
under perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de
ronderar även skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där

att avlägsna sig. Vid problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan
cirka 09:00 - 22:00 varje dag.
Vid aKivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa.
Under sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig
utrustning från skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för
att minska störningar för de boende i området.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgarförslag.
SamhäIlsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgadörslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till de åtgärder som vidtagits

Sammanfattning av ärendet
Maj-Britt och Gunnar Johansson, Mellerud, har den 14 juni 2020, lämnat in ett
medborgarförslag om att Melleruds kommun inhägnar och håller aktivitetsparken vid
Rådaskolan stängd mellan kl. 16.00 - 07.30 och hänvisar till fotbollsplan och volleybollplan
bakom skolan övriga tider.

Beslutsunderlag

.

Medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund:
Maj-Britt och Gunnar Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds kommun
inhägnar och håller aktivitetsparken vid Rådaskolan stängd mellan kl, 16.00 - 07.30 och
hänvisar till fotbollsplan och volleybollplan bakom skolan övriga tider. Förslagsställarna menar
att det idag har blivit en samlingsplats för ungdomar och att det medför störningar och
nedskräpning,
Analys:
Melleruds kommun har fått in flera medborgarförslag gällande aktivitetsparken vid
Rådaskolan. Med anledning av det anordnades en politikerdialog, där det togs beslut om

åtgärder.
Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid under
perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de ronderar även
skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där att avlägsna sig. Vid
problem tillkallar vaktbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan cirka 09:00 - 22:00 varje
dag,

Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa, Under
sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in allövrig utrustning från
skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för att minska
störningar för de boende i området,

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltn ingen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

s502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Ekonom iska konsekvenser:

Kostnader för iordningställande av staket och flytt av utrustning har tagits ur budgeten för

driften.
Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller till viss del medborgarförslaget angående aktivitetsparken
Rådaskolan.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Maj-Britt och Gunnar Johansson
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Dnr KS 20201434

Svar på medborgadörslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget forslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

Sammanfattning av ärendet
Lena Nilsson, Mellerud, har den 14 juni 2020, lämnat in ett medborgarförslag om att
Melleruds kommun vidtar åtgärder när det gäller aktivitetsparken vid Rådaskolan:

.

flyttar aktivitetsparken från villaområdet alternativt hägnar in hela planen och inför
kontrollerade öppettider kl. 08.30 - 15.30 endast vardagar.

Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid
under perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de
ronderar även skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där
att avlägsna sig. Vid problem tillkallar vaktbolaget polis, Fotbollsplanen är öppen mellan
cirka 09:00 - 22:00 varje dag.

Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa.
Under sommartid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig
utrustning från skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för
att minska störningar för de boende i området.

Beslutsunderlag

.

Medborgarförslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med
hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

Sammanfattning av ärendet
Lena Nilsson, Mellerud, har den 14 juni 2020, lämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds
kommun vidtar åtgärder när det gäller aktivitetsparken vid Rådaskolan
- flyttar aktivitetsparken från villaområdet alternativt hägnar in hela planen och inför
kontrollerade öppettider kl. 08.30 - 15,30 endast vardagar.

Beslutsunderlag

o

Medborgarförslag.

Beskrivning av ärendet
Bakqrund:
Lena Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag om att flytta alternativt begränsa
öppettiderna på aktivitetsparken vid Rådaskolan. Förslagsställaren menar att aktivitetsparken
medför problem, hot och störningar för de som bor i omgivningen. Hon föreslår att
aktivitetsparken ska flyttas till en plats där den inte stör omgivningen eller alternativt stängslas
in och endast är öppen under skoltid, 08:30 - 15:30 på vardagar.
Analys:
Melleruds kommun har fått in flera medborgarförslag gällande aKivitetsparken vid
Rådaskolan. Med anledning av det anordnades en politikerdialog, där det togs beslut om
åtgärder.
Hela fotbollsplanen är nu inhägnad med ett rejält staket som låses kvälls- och nattid under
perioden maj-september. Det är vaktbolaget som låser fotbollsplanen och de ronderar även
skolområdet nattid och ber de personer som eventuellt befinner sig där att avlägsna sig. Vid
problem tillkallar vaKbolaget polis. Fotbollsplanen är öppen mellan cirka 09:00 - 22:00 varje
dag,

Vid aktivitetsplanen sitter även en skylt med de ordningsregler besökare behöver följa, Under
sommaftid, då eleverna har sommarlov, plockar Melleruds kommun in all övrig utrustning från
skolgården, så som skateboardramper, basketkorgar, bord med mera för att minska
störningar för de boende i området.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

wvw,mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Datum
2020-08-19

i

n

gen
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Sida

K520201434

2 (2)

Ekonom iska konsekvenser:

Kostnader för iordningställande av staket och flytt av utrustning har tagits ur budgeten för

driften.
Slutsatser:
Kommunstyrelsen bifaller till viss del medborgarförslaget angående aktivitetsparken
Rådaskolan.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Lena Nilsson
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

-3$-

1r0

Diarienr 7 lDiarieolairbeteckn.
K52070/Y'lYl
Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas entigt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas

i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort och datum

Mellerud 200614
Namn

Lena Nilsson
Adress

Parkoatanl

l

Postadress

464 30 Mellerud
E-postadress
lena. nilsson. ln@gmail.com

Försla et

resenterar här kort ditt försla

1) Flytta Aktivitetsparken vid Rådaskolan Mellerud från villa-område
2) HägnainHELAplanenochinföra kontrolleradeöppettider03:30-15:30,endastvardagar

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt

medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomforas och
hur det i så fall ska kunna ske.

Förslaget utgår från stora störningar från Aktivitetsplanen för närboende.
Det finns forhållningsregeler uppsatta for området. Samtliga har brutits. Förutom detta har det
eldats, körts med bilar och mopeder samt hittats kniv nedstucken i gräsmattan på planen.
Ljudnivån när planen används, vilket den gör hela sommarhalvåret i stort sett från tidig dag till
mycket sen natt, är mycket störande. Att sitta i trädgården i lugn och ro är en omöjlighet. Det
skriks och vrålas och spelas hög musik. Att sova för öppet fönster fungerar inte, ljudnivån
utanför är för hö9. När det är som värst får man välja att sova i källaren.
Securitas kommår på kvällen, ofta sen kväll, när planen ska "stängas". När de kört härifrån är
det fritt fram igen.
Stängsel, endast runt själva fotbollsplanen, medförde bara att man dagen efter stängslet kom
upp hade rivit ner det.
Dessa förslag på åtgårder lämnas för att vi, som faktiskt bor här, ska få en dräglig tillvaro och
också få vår välbehövliga nattsömn innan dagens arbete börjar.

Kom m u nstyrelse ko ntoret

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

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiror LL 74 4O-S Orgnr: 212 000-1488
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Sam hällsbygg
Förslag

nadsfrågor

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhä I lsbygg nadschefen redogör för

a

ktuel la sa m hä I lsbyggnadsfrågor
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Svar på remiss - Ny översiktsplan för Dals Eds kommun nu-2035
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Dals-Eds kommuns remissförfrågan

enligt bifogat remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för
Dals-Eds kommun nu-2035. Översiktsplanen är utställd för granskning fram 10 september 202L

att kommunen ska
utvecklas, Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod, Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande.
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill

Dals-Eds vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor i alla
åldrar! Vi är en attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara
delaktiga. Med en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår
vision och våra mål blir verkliga. Genom våra ffra uWecklingsområden; kompetens, demokratr,
plafsoch miljökan vi lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå ditl översiktsplanen visar
hur vi ska använda våra mark- och vattenområden och hur vi kan utveckla vår kommun på
bästa sätt. Genom att ta sikte på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram till 2035 har vi en plan
som är långsiktig. På så vis kan vi ta kloka beslut som är förankrade och som skonar våra
resurser.

Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram. Den innehåller aktiviteter
som kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de fyra utvecklingsområdena och
förverkliga översiktsplanen.

Beslutsunderlag

r
.
r

Granskningsremiss

-

Förslag på Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu

www, da lsed. se/oversi ktsp

Remissyttrande
Komm

u

- 2035 -

la n

- Förslag på Ny översiktsplan

för Dals-Eds kommun nu

nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.
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Kommunstyrelsen

Remiss: Ny Oversiktsplan för Dals Eds kommun nu-2035
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att svara på Oals-fds kommuns remissförfrågan
enligt bifogat remissyttrande.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för
Dals-Eds kommun nu-2035. översiktsplanen är utställd för granskning fram 10 september 202I.
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska utvecklas.
Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är vägledande vid
bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell

översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande,
Dals-Eds vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor i alla åldrar!
Vi är en attraKiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara delaktiga. Med
en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår vision och våra mål
blirverkliga. Genom våra fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati, plaboch miljökanvi
lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå ditl Översiktsplanen visar hur vi ska använda våra
mark- och vattenområden och hur vi kan uWeckla vår kommun på bästa sätt. Genom att ta sikte
på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram till 2035 har vi en plan som är långsiktig. På så vis kan vi ta
kloka beslut som är förankrade och som skonar våra resurser.

Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram. Den innehåller aktiviteter som
kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de ffra utvecklingsområdena och
förverkliga översiktspla nen.

Beslutsunderlag

.

Granskningsremiss - Förslag på ttty översiktsplan för Dals-Eds kommun nu
www.da lsed,se/oversiktspla n

-

2035 -

Bilagor

.

Remissyttrande

- Förslag på ttty översiktsplan

Karl Olof Petersson
Kommunchef

för Dals-Eds kommun nu - 2035
Maria Wagerland

Tillväxtchef

Beslutet skickas till
Handläggande tjänsteman
Jonas Söderqvist

Dals-Eds kommun

Kart-/GIS-ingenjör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförualtn ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

s502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i

57

kommunen@mellerud.se

-a
rh

t
at-

n

Remissyttrande

MELLERUDS

Kom m u nstyrel seförua ltn

KOMMUN

Datum
202t-08-02

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2O20/r3Z

1 (1)

Dals-Eds kommun

Remiss: Förslag på ny översiktsplan för Dals Eds kommun
nu - 2035
Remissyttrande
Melleruds kommun tillstyrker förslaget och har inget att erinra

övrig kommentar
Melleruds kommun tackar för deltagandet som remissinstans.

Kartor: Samtliga kartbilagorna har blivit bättre sedan samrådet. Den ena
anmärkning som lwarstår sedan tidigare är att kartorna foftsatt saknar hänvisning
till vilket kapitel och rubrik kartan tillhör, Dals-Ed skriver att kaftmaterialet ska
tillgängliggöras genom ett digitalt kartverktyg. Melleruds kommun anser ändå att
kartorna bör kompletteras med vilket kapitel och rubrik kartorna tillhör då de är det
endan kartunderlag som finns att tillgå till dess att det digitala verktyget tas i bruk,

Yttrandet skickas till
Dals-Eds kommun

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Morgan E. Andersson
u nstyrelsens ordföra nde

Komm

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltn ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i
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Inqrid Enqqvist
Från:

Jessica Olsson <jessica.olsson@dalsed.se >

Skickat:
Ämne:
Bifogade filer:

den 3 juni 2021 16:06
Granskning ny översiktsplan nu-2035, Dals-Eds kommun
Kungörelse granskning ÖezO:S.pOf; Sändlista granskning Öp .pat Protokoll KS 5 85
210602.pdf

Meddelande om granskning av ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035
Dals-Eds kommun ställer ut förslag till ny översiktsplan nu-2035 för granskning under perioden 7 juni 2021

- 10 september 2021.
Planförslaget i sin helhet finns under granskningsperioden tillgängligt på kommunens hemsida
www.dalsed.se/oversiktsplan samt i kommunhusets reception, Storgatan 27 ,668 30 Ed.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 10 september 2021 till: oversiktsplan@dalsed.se
alternativt till: Dals-Eds kommun, Översiktsplan, Box 31, 668 21 Ed.
Med vänlig hälsning,
Jessica Olsson

Utredare
Dals-Eds kommun

Kanslienheten
Box 31

668 21 Ed

Besöksadress: Storgatan 27
Telefon direkt: 0534-790 20
Telefon växel: 0534-190 00
E-post: kommun@dalsed.se
www.dalsed.se

Det här är epost från en anställd eller förtroendevald i Dals-Eds kommun. Om det av någon anledning råkat hamna
fel, vänligen radera mejlet.
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KUNGöRELSE - GRANSKNING NY öVENSIXTSPLAN NU.2035, DALS.EDS KOMMUN
Dals-Eds kommun ställer ut förslag till ny översiktsplan nu-2035 för granskning under
perioden 7 juni 2021 - 10 september 2021.
Planförslaget i sin helhet finns under granskningsperioden tillgängligt på kommunens
hemsida: www.dalsed.seloversiktsplan samt i kommunhusets reception, Storgatan 27,668

30 Ed.
Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 10 september 2O21 till:
oversiktsplan@dalsed.se alternativt till: Dals-Eds kommun, Översiktsplan, Box 31, 668
Ed.
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Sändlista granskning ny öR nu-2035, Dals-Eds kommun
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Västra Götalandsregionen
Fyrbodal

Vattenfall
Västtrafik
Skanova

Bengtsfors kommun
Färgelanda kommun
Munkedals kommun
Tanums kommun
Årjängs kommun
Haldens kommun
Aremarks kommun
Melleruds kommun
Ämåls kommun
Dalslands miljö- och energiförbund
Socialnämnden
Fokusnämnden
Plan- och Byggnadsnämnden
KPHR

Folkhälsorådet
Näringslivsrådet
Edshus AB

Räddningstjänsten
Företagarna
Föreningar och politiska gruppledare
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Sida

kommun

SAMMANTR,,iDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

202t-06-02

Kommunstyrelsen
Dnr 2021-000107 212

$8s

Ny översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun Granskning
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med en ny översiktsplan ör Dals-Eds kommun startade 2018 med en
medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen låg sedan till grund
ftir aff arbeta fram ett örslag till översiktsplan. Ett örslaget har
sammanställts och en milj ökonsekvensbeskrivning på samrådsörslaget har
tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd under 2020 och
kommunsfyrelsen beslutar 2020-11-25 $ 147 att godkänna
samrådsredogörelsen. Därefter har revidering skett utifrån inkomna
ltttanden och nästa steg är granskning av planen innan den kan antas av

kommunfullmäktige.
Översiktsplanen har samma utvecklingsområden som kommunens
ufvecklingsplan antagen i KF 2019-12-18 $ 98: kompetens, demokrati, plats
och miljö. Översiktsplanen ska finnas i digital version samt i PDF-format
och den ska vara uppbyggd enligt Boverkets ÖP-modell.
Översiktsplanen öreslår inga stora fiirändringar i mark- och
vattenanvändningen utan innebär främst en effektivisering av redan
bebyggda ytor. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett
viktigt verktyg fiir att locka både nya fritids- och permanentboende till
kommunen, men också for att kunna behålla servicen fijr de som redan idag
är bosatta på landsbygden. I ftirslaget integreras den befintliga LlS-planen
med vissa forändringar. Översiktsplanen behandlar också bland annat
industriverksamheter och handel, satsning på nahu'turism och friluftsliv,
trycker på vikten av att behålla persontrafik ör tågresenärer och öreslår
satsning på gång- och cykelvägar.

Miljökonsekvensbeskrivning gällande samrådsutkastet har gj orts och
bedömningen är att ftiljande punkter i ÖP medör en betydande
miljöpåverkan:
o Intentionen om en befolkningstillväxt, vilket ställer krav på fler
bostäder i kommunen
. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
o Kommunens intention om att främja friluftsliv och naturhrrism
o För vissa miljöaspekter bedöms öreslagna infrastruktursatsningar
och utbyggnaden av vindkraft medfiira betydande miljöpåverkan

Uldragsbcslyrkande

1n""r""0""'*n"u',
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Sammanträdesdatum

2021-06-02

Kommunstyrelsen
forts. $ 85
Även om översiktsplanens fiirslag kring mark- och vattenanvändning inte
skiljer sig i någon betydande omfattning från nollalternativet, bedöms de
ställningstaganden och riktlinjer om att forbättra och lordjupa kunskapen om
naturviirden och miljösituationen i kommunen leda till att miljöpåverkan och
en långsiktigl hållbar utveckling beaktas i större utsträckning vid beslut
gällande kommunens utveckling. Ett antagande av den nya översiktsplanen
bedöms därör medfora positiva konsekvenser for miljön i Dals-Ed som
helhet j ämlort med nollalternativet.
Medborgardialog och samråd har genomforts där synpunkter från invånare i
alta åldrar tagits i beaktande vid fi'amtagandet av fiirslag till ny
översiktsplan. Under granskningsperioden 3 juni - l0 september 2021
planeras ytterligare kommunicering av ftirslaget ör att involvera invånarna
ytterligare. Möjligheterna begränsas dock av pågående pandemi.
Förslaget kommer också att skickas till Länsstyrelsen, angränsande
kommuner och öwiga dalslandskolnmuner samt till kommunens nätnnder.
Framtagandet av översiktsplan nl-2035 har skett med en bred dialog - både
med invånare, fiiretag, fiireningar och politiker. Planen bedöms inte innebära
några stora örändringar i den översiktliga planeringen mer än att den
tydliggör Vision 2035 och hur vi ska uppnå våra utvecklingsmål-

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivelse utredare kanslienh eten 202 I -0 5 -07'
Oversiktsplan (ÖP) nu-2035 ör Dals-Eds kommun - granskning.
LIS -plan, MKB, kartbilagor - granskningshandlingar.

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut fiirslag till ny översiktsplan
for Dals-Eds kommun nu-2035 fiir granskning.

Expedieras till
Uh'edare kanslienheten

Utdragsbcstyrkandc

srgnaaur
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ARENDE 12

Planuppdrag avseende ändring av Stadsplan för östra delen av
Melleruds köping
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra stadsplanen för östra delen av Melleruds köping.

2. instämma i byggnadsnämndens

bedömning enligt Staft-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.

3.

planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. AB Melleruds Bostäder och sakägare
som omfattas av ändringen ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.

Sammanfattning av ärendet
AB Melleruds Bostäder skickade den 10 mars 2021 in en begäran om planbesked till
byggnadsnämnden för ändring av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping som vann
laga kraft den 31 december 1960.
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj202L,5 S 84, att ge positivt planbesked för förslagen
ändring. AB Melleruds bostäder, som är ett kommunalt fastighetsbolag, upplever delar av
planen som otidsenlig och ett hinder för att utveckla och exploatera sina fastigheter.
Bolaget vill därför ändra en del av stadsplanen för att möjliggöra en önskad uWeckling och
anpassning av sina fastigheter efter vad som efterfrågas på bostadsmarknaden idag, Ändringen
berör kvarteren Staren, Korpen, Tjädern samt del av gatufastigheten Hassle 1:27.

Syftet med planändringen är bland annat att öka byggrätten i ovan nämnda kvarter för att
möjliggöra framtida exploatering samt att ändra en mindre del parkmark till kvaftersmark för att
utöka kvarteret Staren. Vidare ska det även göras en översyn av antalet våningar för kvarteret
Staren, om antalet våningar kan höjas från Wå till tre våningar.
Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för östra delen av Melleruds Köping beräknas
kunna ske första kvaftalet 2022.
AB Melleruds bostäder och sakägare som omfattas av ändringen ska stå alla kostnader
härrörande ändringen av stadsplanen. Kommunen upprättar ett plankostnadsavtal med
pafterna, Plan- och bygg gör bedömningen att byggnadsnämnden kan anta planändringen.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 202I,5 116, att begära av kommunstyrelsen att få
uppdraget att ändra stadsplan för östra delen av Melleruds köping.

Beslutsunderlag

.
.
o
.

Stadsplan for östra delen av Melleruds köping med karta
Stad-PM
Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23,5 116.
Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
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2021-06-30 KS202Ll4r2

KOMMUN

Sida

L (2)

Kommunstyrelsen

Planuppdrag avseende ändring av Stadsplan för östra delen av
Melleruds köping
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra stadsplanen för östra delen av Melleruds köping'

2.

instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.

3.

planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. AB Melleruds Bostäder och sakägare
som omfattas av ändringen ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet'

Sammanfattning av ärendet
AB Melleruds Bostäder skickade den 10 mars 2021 in en begäran om planbesked till
byggnadsnämnden för ändring av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping som vann
laga kraft den 31 december 1960'
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj202l, g 5 84, att ge positivt planbesked för förslagen
aÅäring. AB Melleruds bostäder, som är ett kommunalt fastighetsbolag, upplever delar av
planen som otidsenlig och ett hinder för att utveckla och exploatera sina fastigheter'
Bolaget vill därför ändra en del av stadsplanen för att möjliggöra en önskad utveckling och
anpa-ssning av sina fastigheter efter vad som efterfrågas på bostadsmarknaden idag. Ändringen
beiör kvaneren Staren, Korpen, Tjädern samt del av gatufastigheten Hassle 1:27'

Syftet med planändringen är bland annat att öka byggrätten i ovan nämnda kvarter för att
möjliggöra iramtida exploatering samt att ändra en mindre del parkmark till kvartersmark för att
utökJ kvarteret Staren. Vidare ska det även göras en översyn av antalet våningar för kvarteret
Staren, om antalet våningar kan höjas från två till tre våningar.
Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för östra delen av Melleruds Köping beräknas
kunna ske första kvartalet 2022.
AB Melleruds bostäder och sakägare som omfattas av ändringen ska stå alla kostnader
härrörande ändringen av stadsplanen. Kommunen upprättar ett plankostnadsavtal med
pafterna. plan- och bygg gör bedömningen att byggnadsnämnden kan anta planändringen.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni202I,5 116, att begära av kommunstyrelsen att få
uppdraget att ändra stadsplan för östra delen av Melleruds köping'

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

sso2-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Diarienummer
Datum
2021-06-30 KS202Ll4t2

KOMMUN
Beslutsunderlag

.
o
.

Stadsplan för östra delen av Melleruds köping med karta
Staft-PM
Byggnadsnämndens beslut Z02L-06-23,5 116'

Handläggande tjänsteman
Jonas Söderqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Kart-/GIS-ingenjör

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

66

Sida

2 (2)

SAM MANTRAD ESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdatu m

zo2r-06-23

Byggnadsnämnden

sida

6

s 116
Dnr 2421.174.214

Planuppdrag avseende ändring av Stadsplan för östra delen
av Melleruds köping
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunstyrelsen all få uppdraget att åndra
stadsplan för östra delen av Melleruds köping.

Sammanfattning av ärendet
Bakgr und

AB Melleruds bostäder skickade 2021-03-10 in en begäran om planbesked tilt

Byggnadsnämnden för ändring av stadsplanen för östra delen av Melleruds köping, laga kraft
1960-12-31. Byggnadsnämnden beslutade I 84/210526 att ge posilivt planbesked lör förslagen
ändring.
AB Melleruds bostäder, som år ett fastighetsbolag, upplever delar av planen som otidsenlig och

ett hinder för att utveckla och exploatera sina fastigheter.
AB Melleruds bostäder vill därför åndra en del av stadsplanen för atl möjliggöra en önskad
utveckling och anpassning av sina fastigheter efter vad som efterfrågas på bostadsmarknaden
idag. Ändringen beror kvarteren Staren, Korpen, Tjådern samt del av gatufastigheten Hassle
1.)-7

5We

Syftet med planändringen är bland annat att öka byggrätten i ovan nämnda kvarter för att
möjliggöra framtida exploatering samt att ändra en mindre del parkmark till kvatersmark for att
utöka kvarteret Staren. Vidare ska det åven göras en översyn av antalet våningar för kvarteret
Staren, om antalet våningar kan höjas från två till tre våningar.
Tidsplan
Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för östra delen av
Melleruds Köping beräknas kunna ske första kvafalet2022.

Ekglpmiska konsekvenser
AB Melleruds bostäder och berörda sakägare står alla kostnader härrörande ändringen av
stadsplanen. Kommunen u pprättar ett plankostnadsavtal med parterna.
Antagande
Plan- och bygg gör bedömningen atl byggnadsnåmnden kan anta planändringen, Av Staft-PM
framgår bedömningsgrunderna.

Beslutsunderlag

.
.
r

Sladsplan för östra delen av Melleruds köping, 1960-12-31
Planbesked, BN 5 841210526
Start-PM, 2021-06-15

Upplysningar
Beslutet går att överklaga, se www.mellerud.seloverklaca
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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KOMMUN

START.PM
Datumr 202i-06-15

Diarienummer: BN 202LI70.214

Vilket område gäller det: Kvafteren Staren, Tjädern och

Korpen

Syften med planändringen: Syftet med planändringen är bland annat att öka byggrätten i
kvafteren Staren, Tjädern och Korpen för att möjliggöra framtida exploatering samt att ändra en
mindre del parkmark till kvartersmark för att utöka kvafteret Staren. Vidare ska det även göras en
översyn av antalet våningar for kvafteret Staren, om antalet våningar kan höjas från wå till tre
våningar.

JA

Ställningstaganden gällande planen
A

NEJ

Kommentar

Strider detaljplanen mot OP,
fördjupningar eller av kommunstyrelsen
antagna program?

B

Har stat och kommun motstridiga
intressen och har LST framföft erinringar
som medfört prövning enligt 11 kap. 1012 g5 PBL?

c

Medför detaljplanen betydande
ekonomiska åtaganden för kommunen?

D

Är detaljplanen av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt:

trX

rx

1. Är planen av betydande

2.

intresse for
allmänheten?
Omfattar planen stora områden?

3.

Reglerar planen många motstridiga
intressen?

4.

Omfattar planen särskilt känsliga

NX
NX
NX

miljöer?

5.

rx

Medfor planen betydande
miljöpåverkan?

Förslag på vem som ska anta detaljplanen:

Kommunfullmäktige

n

Byggnadsnämnden

X

Motivering: Sett till ovanstående gjorda bedömning samt planändringens ringa
omfattning bedömer Tillväxtenheten att Byggnadsnämnden kan anta
planändringen

en

ligt av Kommunfullmäktige gällande delegationsordning.

Besöksadress; Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Org,nr: 212 000-1488

| www,mellerud,se
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BTSKRI\II\11\G TI],IHÖRAI\}E FÖRS],AG TIII, ÄNMIiVS OCH UIVI}G}IING
AV SIADSPIJANI]N FOR ÖS'TN.A D.b]IEN AV i{iiLLERU}S TCÖPITTG.
Förslaget innebär änd.ring av den den 31 d.ecember 1960

fastställda

stad.splanen.

?lanområdet omfattar mark öster om 0dengatan ned" mot
bäckravinen. Köpingen äger I huvudsak det markområde som

ingår i planen. Förslaget har tillkommit för att tillgodose
det ökad.e behovet arr egnahems- och radhustomter. Planområdet
är beläget syd.ost om den industrimarken, so& för närvarand.e
är under exploatering. Förbind.else raed köpingens centrum
erhål-les genom Storgatan, som för närvarande korsar iärnvägen 1 plan. -Lln önskvärd" skenfri korsni-ng kan sedermera
lämpligast erhållas vid i:.lrl-andserudsvägens förlängning åt
väster. Storgatan skall i planområdet icke tjäna som genomfartsled. ned mot badonrådet Yita Sannar utan skall denna
trafik huvudsakligen ledas döder om förevarande markområde
och ansluta till Erlandserudsvägen.
I den gä11ande planen inrymmes oml'.ring 180 bostadslägenheter och i den nu föreslagna omkring 450.
Erforderllg livsmedelsaffär för denna stadsdel föreslås
förlagd till kv. Svalan vid" Storgatan" Utbyggnadsmöjligheter
finnes för i kvarteret befintlig affärsfastighet.
I planförslaget har utefter Storgatan redovlsats ett
skolornråd.e för i första hano. ett enparallelligt 1ågstadium,
llleverna till d.enna skola bör i görligaste nån komma från
dånna ostra stadsdel.
!å båda sid^or om Storgatan har föreslagits kvarter för
radhusbebyggelse i två vånlngar. jlrforderliga fri- och lekytor ha inlagts i denna kvartersnark. Utanför d^essa kvarter
har föreslaglts ornråden för friliggand.e villabebyggelse,
Öster on bostadskvarteren har redovisats ett stort $amnanhängande grönområde ned mot bäcken. Här ndjliggöres anordnande av större och mindre ]ek- och bollplanere $oIIl
genom sitt läge icke behöver inverka störa.nde på närliggande
planerad. bostadsbebyggelse. För att undvika i villakvarteren
lnsprängOa allnänna friytor har intagits en bestämmelse o&
minsta torntstorlek av 900 m2, Härlgenom erhålles en önskvärd luftighet i dessa kvagter och skapas möjligheter för
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de boende att å tomtnarken reservera plats fbr srnåbarnen.
l{arken inom planornrådet består huvudsakligen av lera
som

i första

hand"

tål belastning av envåningsbyggnader.

ne föreslagna tvåvåningsrad"husen äro d.elvis belägna på
sandblandad"

lera.

i okt.

Meller

1964.

Stadsari<itelct

Til-lhör
b

t

Til1hör kommunalfullmäktiges
beslut den 24 juni 1965.

by'ggnadsnämnd ens

den

un

965.

/t*

urd

ltllhör
1ut

byg

n1

Tillhör

ns

oov

ber 196i

r.

konnunal ful1näkt ige s

beslut den 11 decenber L96,
f

I

Til}hör Lånsstyrelsens i
Älvsborgs lån beslut den
25 augusti 1966
tygar
Cal1
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tillhörand.e fiörsJ-ag til-l ä.nd::i.ng och utvid.gni.np; av stad.s.*
planen fijr östra d-elen av MeiLeruds Jröpj.ng.
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TÄIS PLAiVI]CMRÄ])STS Ai{VÄ}t_Diii II'{G .

åxggrya{e }cvarter.
a/Vted Å. l:e tecknat område
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U/Wea 3 betecknat oa-r.'åde
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c/,:eC G be-Leclcnat områ-ci.e
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$2.
iiiÄRK sOl'i ICK,I I,Äa eE"gyGGAs,
i4ed. punlr*pricknlrtg be*eckyrad nrark få:: iclte bebyggas"
$5.
sÄiisI(IJ,DÅ FÖirn$KitlF',IirR JLi!GAiJi!'L) Oi\ritÄln l'Ön Llili'illiGil?,
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$4"
SYGGNÄI)SSÄT'T.
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"
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$6"
Äv 'r0H'I s0f1 r'Åa :lngYGGÄs

Åy tomt som omfat'tar

med.

"
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och 'två lråninga,i:.

$8"
BYGGNADS HöJD.

I eller II beteclrrat område får byggnad icke uppföras tltl större, höjd än respektlve 5r6 och 8r0 meter.
Å ned

$9.
ANTATJ ].'ÄGE}IHETER.

Å rned F beteclmat onråöe får hurnrdbyggnad icke inr;rmma
flera rin två bostad.sl-ägentreter' I gårdsbyggnad får bostad
icke inred.as.
$1 0.
FöBBUD MOf IN- OCH UTFARI.
I områd.esgräns son betecls.ats; med streckad linje får lnoch utfart eJ med.givas.
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2021-08-03

ARENDE 13

Dnr KS 20211414

Plan- och bygglovtaxa 2O2L, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.

Sammanfattning av ärendet
Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.
Exempel på beräkning enligt Plan- och byqqlovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA 2r fril:planavgift
426 x 160 x A59 = 4 493,4 kronor

*Förutsättningar för exempel
nPBB 2021 = 426
BYA = 160 kvm
1y1
Q59 (enligt tabell & Plan- och byggloustaxa 2021)

:

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni
reviderad Plan- och bygglovstaxa 202L.

202I,5 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta

Beslutsunderlag

.
r
o

Plan- och bygglovstaxa 2021

Byggnadsnämndens beslut 2O2t-06-23, S 136.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm
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nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
202r-07-0r

KOMMUN

Diarienummer

Sida

Ks 202114L4

1 (1)

Kommunfullmäktige

Plan- och bygglovtaxa 2O2\ revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.

Sammanfattning av ärendet
Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser
har uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan antogs'
Exempel på beräkninq enligt Plan- och bvgqlovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mpBB x ByA x Nl =planavgift
47,6 x 160 x 0,59 4 493,4 kronor

:

xFörutsättningar för exemPel
nPBB 2021 426
BYA = 160 kvm
Nl = 0,59 (enligt tabell $ Plan- och bygglovstaxa 2021)

:

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni2O2L,5 136, att föreslå kommunfullmäktige att
anta reviderad Plan- och bygglovstaxa 2021.

Beslutsunderlag

.
o

Plan- och bygglovstaxa 2021
Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23,5 136.

Ha ndläggande tjä nstema n
Jonas Söderqvist
Kart-GIS-ingenjör

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

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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kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

202r-06-23

Sammanträdesdatum

5 136

sida

50

Dnr 2021.171.043

Revidering, Plan- och bygglovtaxa 2O2L
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnåmnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad
Plan- och bygglovstaxa 2021.

Sammanfattning av ärendet
Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs'
Exemoel på beräkning enliot Flan- och bvgglovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mpBB x ByA x N1=planavgift
47,6 x 160 x 0,59 = 4 493,4 kronor

*Förutsättningar för exempel
mPBB202t = 47,6

= 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2021)
BYA

Bilagor

.

Plan- och bygglovstaxa 2021

Upplysningar
Beslutet gå r att överklaga, se www. mellerudJig/8ve-r3,laga.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrka nde

lusterandes siqn
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2021-08-03

r+

Änrruor

Dnr KS 20211403

Avsiktsförklaring - ansökan om cykeltävling
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, ställa sig positiv till en ansökan om genomförande av Cykel-SM i Mellerud 2023 och2024
genom Framtidsbygdens IK.

2,

3.

bevilja 50 tkr till Framtidsbygdens IK för Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att
föreningens ansökan om att arrangeras beviljas. Finansiering sker genom kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
bevilja lån och drivmedel för användning av kommunens bilar till Framtidsbygdens IK vid
Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att föreningens ansökan om att arrangeras

beviljas. Lånet motsvarar användning under tävlingarna samt till och från tävlingsområdet,
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förtogandeanslag direkt till
samhä lsbygg nadsförvaltn ingen och motsva rar 25 tkr.
I

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Framtidens IK har inkommit med en skrivelse som beskriver deras avsiKer att
ansöka om SM i landsvägscykel i Mellerud 2023 och 2024. Vid genomförande av cykel-SM i
Mellerud önskar föreningen stöd från Melleruds kommun. Samma förening arrangerade i år
rykelloppet Brudfjällsracet för tionde året i rad. Den 22 augusti planeras en deltävling i den
rikstäckande serien för elitcyklister SWE Cup samt ett GP-lopp i Mellerud som underlag för
ansökan om SM-tävlingarna 2023 och 2024. Aktiviteterna beräknas av föreningen generera
hotellnätter, kringaktiviteter och merkonsumtion i kommunen samt reklam för Melleruds
kommun i cykelkretsar och kan sätta kommunen på kartan i cykelsverige.
Ett arrangemang med SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms ligga i linje med
kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en attraktiv kommun och främja företagsamhet
och föreningsliv. Tävlingarna kan även medverka till kommunens platsvarumärke som en
attraktiv kommun att leva, bo och verka inom.
Utöver ett ekonomiskt bidrag kan kommunen bistå Framtidens IK genom att upprätta kontakter
mellan föreningen och representanter från det lokala näringslivet och föreningar i Mellerud i
syfte att stimulera dessa till att medverka vid kringaktiviteter,

Beslutsunderlag

.
.

Avsiktsförklaring och bilagor.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2027-07-27

Diarienummer

Sida

KS 20211403

1(4)

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring - ansökan om cykeltävling
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen

1.

ställer sig positiv till en ansökan om genomförande av Cykel-SM i Mellerud
2023 och 2024 genom Framtidsbygdens IK.

Z.

beviljar 50 tkr till Framtidsbygdens IK för Cykel-SM 2023 och 2024 under
förutsättning att föreningens ansökan om att arrangeras beviljas.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3.

beviljar lån och drivmedel för användning av kommunens bilar till
Framtidsbygdens IK vid Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att
föreningens ansökan om att arrangeras beviljas, Lånet motsvarar
användning under tävlingarna samt till och från tävlingsområdet.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag direkt till
samhällsbyggnadsförvaltningen och motsvarar 25 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Framtidens IK har inkommit med en skrivelse som beskriver deras
avsikter att ansöka om SM i landsvägscykel i Mellerud 2023 och 2024. Vid
genomförande av cykel-SM i Mellerud önskar föreningen stöd från Melleruds
kommun. Samma forening arrangerade i år cykelloppet Brudfjällsracet för tionde
året i rad. Den22 augusti planeras en deltävling iden rikstäckande serien för
elitcyklister SWE Cup samt ett GP-lopp i Mellerud som underlag för ansökan om
SM -tävl i n ga rna 2023 och 2024. Aktiviteterna berä knas av fören in gen generera
hotellnätter, kringaktiviteter och merkonsumtion i kommunen samt reklam för
Melleruds kommun i cykelkretsar och kan sätta kommunen på kartan i
cykelsverige.
Ett arrangemang med SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms ligga i linje med
kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en attraktiv kommun och främja
företagsamhet och föreningsliv. Tävlingarna kan även medverka till kommunens
platsvarumärke som en attraktiv kommun atL leva, bo och verka inom.
Utöver ett ekonomiskt bidrag kan kommunen bistå Framtidens IK genom att
upprätta kontakter mellan föreningen och representanter från det lokala
näringslivet och föreningar i Mellerud i syfte att stimulera dessa till att medverka

vid kringaktiviteter.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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kommunen@mellerud.se

Beslutsunderlag

o

Avsiktsförklaring och bilagor

Beskrivning av ärendet
Bakqrund
Föreningen Framtidens IK har inkommit med en skrivelse som beskriver deras
avsikter att ansöka om SM i landsvägscykel i Mellerud 2023 och 2024.Vid
genomförande av cykel-SM i Mellerud önskar föreningen stöd från Melleruds
kommun.
Analys
Framtidens IK arrangerade i år cykelloppet Brudtjällsracet för tionde året i rad. Den
22 augusti planeras en deltävling i den rikstäckande serien för elitcyklister SWE
Cup samt ett GP-lopp i Mellerud som underlag för ansökan om SM-tävlingarna
2023 och 2024. Aktiviteterna beräknas av föreningen generera hotellnätter,
kringaktiviteter och merkonsumtion i kommunen samt reklam för Melleruds
kommun i cykelkretsar och är ett första steg att på allvar sätta kommunen på

kaftan icykelsverige.
Avsikten är att köra tävlingarna med tävlingscentrum kring Håverud och till största
möjliga mån nyttja den befintliga bansträckning som används i Brudfjällsracet samt
SWE Cup-deltävlingen.
SM-tävlingarna som avses i en ansökan inkluderar seniorer, juniorer, ungdomar
samt master för damer och herrar. Föreningen uppskattar att cirka 400 cyklister
kommer delta i tävlingar som pågår under 4-5 dagar i närheten av midsommaftid
Föreningen erbjuder sig
Framtidens IK erbjuder sig anordna den sportsliga tävlingsdelen kring att arrangera
ett SM. Från det praktiska så som exempelvis anmälan, tävlingsledning,
bansträckning, trafiktillstånd, sekretariat, tidtagning, avspärrningar samt själva
loppen.
Önskat stöd från kommunen
Framtidens IK önskar att kommunen
1. vill och vågar satsa för att göra SM 2023 och 2024 till ett arrangemang som
sätter Mellerud på kartan.
ser möjligheter att genom arrangemanget skapa mervärde för kommunen
och tar ansvar för att göra arrangemanget till något större än en cykeltävling
och exempelvis ordnar kringarrangemang för tävlande, medföljande ledare
och familjer samt kommuninvånare.

2.
3.

4.

gärna aktivt exempelvis marknadsför attraktioner i området samt jobbar
med det lokala näringslivet för att skapa möjligheter för deltagare och deras
familjer att exempelvis förlänga sin vistelse i området.
Stödjer med materiel samt ekonomiska medel:
o Kravallstaket inklusive transport, montering, demontering och

o
o

bortforsling
Ljudanläggning och scen.
Lån av 12-15 fordon samt bränsle för ca 25 tkr för alla tävlingsdagar.
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o

Sjukvård som måste finnas vid SM å 12 tkr per dag, totalt ca 50 tkr
för alla tävlingsdagar.

Kommunens möjlighet att stödja

1.

Ett arrangemang med cykel-SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms
ligga i linje med kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en
attraktiv kommun och främja företagsamhet och föreningsliv, Cykelaktiviteterna kan även medverka positivt till kommunens platsvarumärke
om att vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka inom, Melleruds
kommun bör däfför ställa sig positrv till ansökan om och genomförande av
Cykel-SM i Mellerud 2023 och 2024 genom Framtidsbygdens IK.

2.

Enligt Framtidens IK och erfarenheterna från Båstads kommun genererar
inte cykeltävlingarna större tillresande publik, utan är det ofta de tävlande
och eventuella till dem medföljande. Eventområdet som arrangerades i
Båstad beskrevs som folktomt medan caf6et som bemannades av en
förening ansågs välbesök. Melleruds kommuns åtagande med att siälva
arrangera kringaktivteter i anslutning till SM-tävlingarna bör begränsas till
att bistå Framtrdens IK med kontakter till lokalt näringsliv och föreningar
ftir att undersöka möjlighet deras möjlighet till agna aktrViteter samt om
kommunens egna verksamhet i området bedömer det lämpligt att
arrangera något i anslutning till tävlingarna.

3,

Melleruds kommun kan medverka genom viss marknadsföring, dock inte
betalda annonskampanjer. Exempelvis kan bild- och filmmaterial från
trdrgare tävlingar används och publiceras i kommunens egna kanaler.
Eventuellt kan egentagna drönarbilder ordnas där bansträckningen visas
ordnas. Melleruds kommun kan även söka draghlälp från Turistrådet
Västra Sverige genom Vrsit Dalsland. Genom kommunens ordinarie
evenemangskalender, publicerad på mellerud.se och dalsland.com, kan
respektive arrangör publicera kringarangemang. Kommunen kan även
marknadsföra evenemangen och inlagda evenemang i sina kanaler.
Kommunen kan även medverka genom att skapa kontakter mellan
Framtidens IK samt lokalt näringsliv och ft)reningar i syfte att verka föra
arrangemang som skapar möjligheter för att förlänga vistelsen för tävlande
och medföljande iområdet i anslutning till tävlingarna.

4. Melleruds kommun kan hjälpa till att sopa kommunala

gator vrd start- och
10-12
av kommunens
IK
kan
låna
motsvarande
Framtidens
målområdet.
bilar inklusrVe drivmedel för att köra under tävlingarna 2023 och 2024
utmed banan samt till och från banområdet. Lånet omfattas av
kommunens försäkring. Medel motsvarande 25 000 kr ausätts av
kommunstyrelsens förfogandeanslag för de båda åren, dessa utbetalas inte
som bidrag till ftireningen utan avsätts för kostnaden inom
samhällsbygg nadsftrua ltn ingen. Melleruds komm un stödjer Framtidens IK
med 50 tkr för den sjukvård som måste finnas för alla tävlingsdagarna
2023 och 2024. Kommunen bör även peka ut en kontaktperson gent emot
Framtrdens IK för att underlätta kontakterna mellan aktörerna.
Kommunen äger ingen ljudanläggning eller scen som kan lånas ut.
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Överväganden
Ett arrangemang med SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms ligga i linje med
kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en attraktiv kommun och främja
företagsamhet och föreningsliv. Detta medverkar även till kommunens
platsvarumärke som en attraktiv kommun att leva, bo och verka inom.
Föreningen och Båstad kommun menar att cykel-SM inte kan antas locka stora
publiksiffror utan besökarna består främst av de tävlande och deras medföljande.
Kommunens egna engagemang och åtaganden i anslutning till tävlingarna bör
därför ställas i relation till detta och istället fokusera på kontaktskapande mellan
föreningen och lokala aktörer inom närings- och föreningsliv. Kommunens
engagemang bör också stå i relation till eventuellt arbete med andra aktiviteter så
som en Kanalyra,
Ekonomiska konsekvenser
Föreningen ansöker om 75 tkr 2023 och2024 för bränsle, lån av kommunens bilar
och medel för sjukvårdsambulans.
Kommunen äger ingen mobil scen eller ljudanläggning och har inte möjlighet att
stödja med det eller kravallstaket. Marknadsförings kan ske genom kommunens
kanaler. I denna beräkning har inte arbetskostnader för egen personal tagits med
Slutsatser

Arrangemanget ligger i linje med kommunens vision och mål och bör, under
förutsättning att ansökan beviljas, beviljas 75 tkr för 2023 och 2024.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet

0530-181 18
anna.granlu nd@mel lerud.se

Beslutet skickas till
Framtidens IK genom Oluf Skoogh och Joakim Lindholm (bifoga även
tjänsteskrivelsen)
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Sammanfattning av erfarenheter från Båstad Turism och Näringsliv
från Cykel SM 2018 och 20Lg
I syfte

att få en bättre uppskattning av effekterna på det lokala näringslivet i samband med

anordnandet av Cykel SM så kontaktade vi Båstad Turism och Näringsliv som var delaktiga i arbetet
med att skapa värde för det lokala näringslivet i Båstad kommun i samband med att cykelklubben
Bure (CK Bure) anordnade 5M där 2018 och 2019. Kontaktpersonen på Båstad Turism och Näringsliv
som vi pratat med heter Annika Borgelin och svarar gärna på fler frågor ifall ni har det. Hennes
telefonnummer är 072-5036633. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga
erfarenheternä som framkom ivårt samtal med Annika.
Huvudmålet med att backa upp Cykel SM i Båstad från Båstad Turism och Näringslivs sida var att
sätta Båstad på kartan som en cykeldestination. Detta lyckades man bra med och man märker idag
att det är fler som kommer till Båstad för att Cykla, vilket alltså även över tid fortsätter att generera
besökare till kommunen,

till kommunen såväl före som under och efter själva tävlingen.
lnför tävlingen kom blivande deltagare samt till viss del medföljande anhöriga och ledare mm. för att

Cykel SM genererade extra besökare

provcykla och träna på banan. Under tävlingen kom givetvis cyklister, medföljande familj och
anhöriga samt ledare för att vara med på och titta tävlingen. Efter tävlingarna avslutats har man som
redan nämnts ovan märkt att fler söker sig till kommunen för att cykla, och hotell i området har även
tagit möjligheten att profitera på detta genom att göra deras anläggningar mer anpassade för

cyklister genom att exempelvis erbjuda cykelförvaring, möjlighet att tvätta cyklar o.s.v. Vad gäller
ren publik till tävlingarna var det så gott som ingen tillresande publik utöver de familjemedlemmar,
andra anhöriga och ledare som följer med cyklisterna.
För själva tävlingarna så ordnade CK Bure allting medans kommunen och 8åstad Turism och
Näringsliv exempelvis ordnade ett "eventområde" samt bidrog med marknadsföring mm. Själva

eventområdet hade bl.a. Cafd och företag som ställde ut och sålde prylar mm. Området var trevligt
men då det var såpass lite tillresande publik blev det lite folktomt och gynnade inte de företag som
var där i den utsträckning man hoppats. Undantaget var det Cafe som fanns vilket sålde bra och
bemannades med personal som kom från CK Bure.
De negativa effekter man såg med att arrangera SM var tämligen små och tedde sig främst i
klagomål från allmänheten som inte uppskattade att vägar stängdes av och att cyklister körde i hög

fart på vägar där boendes barn leker mm.
På det hela taget så upplevde Båstad Turism och Näringsliv att fördelarna med att arrangera Cykel
SM vida översteg de negativa sidorna och är som redan påpekats väldigt nöjda med effekterna man

såg och fortsätter att se av

att ha arrangerat SM 2018 och 2019.

Framtidens lK genom
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Joakim Lindholm
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Uppskattning av hur mycket varje övernattande besökare till
kommunen spenderar per dygn
syfte att få en bättre uppskattning av hur stor ekonomisk effekt ett Cykel SM kan ha på det lokala
näringslivet så kontaktade vi Visit Trollhättan/Vänersborg och pratade med Maria Engström Weber.
I

Nedanföljer lite siffror på typiska belopp som en övernattande turist spenderar i snitt på saker
såsom hotell/boende, restaurangbesök, kringaktiviteter, konsumtion i butiker, Caf6/Fika, handla mat
och tanka. En uppdelning är gjord i tre olika typiska kategorier av turister:
Kategori 1 - Turist/Tävlingsdeltagare

-

1000 kronor/dygn

Kategori 2 - deltagare vid cup/läger- 800 kronor/dygn. Att beloppet här är lägre än för kategori 1
beror på att man i denna kategori tenderar att bo fler i varje rum samt köpa färdiga matpaket eller
laga egen mat i större utsträckning.
Kategori 3 - Turlst/Tävlingsdeltagare från utlandet - 1300 kronorldygn. Att beloppet här är högre
för kategori 1 beror på att man har med sig en större reskagsa för kringaktiviteter samt souvenirköp
mm.
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Oluf Sko

Joakim Lindholm

Datum

Datum: 2071-04-07
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Ansökan om Cykel SM i Mellerud 2On-2A74

Vid ett möte med representanter från Melleruds kommun den 29:e Mars uttryckte vi vår önskan att
genom Framtidens lK få möjligheten att ansöka om att anordna 5M i landsvägscykling i Mellerud år
2023 och 2024. Detta dokument syftar till att ge ytterligare information kring vad som erbjuds och
önskas av Melleruds kommun för att göra detta möjligt.

Bakgrund
Den 8 Maj i år är planen att för tionde året i rad arrangera cykelloppet Brudfjällsracet som körs på

landsväg med tävlingscentrum i Håverud. Detta är ett mycket uppskattat motionslopp som
tillsammans med det nya Mountainbikeloppet dagen efter, Brudfjällsracet - MTB, beräknas ha
omkring 250 deltagare i år.
Dessutom finns sedan tidigare en överenskommelse mellan oss och Melleruds kommun om att
arrangera en deltävling i den rikstäckande serien för Elitcyklister som heter SWE Cup. Detta blir ett
av

totalt 6 lopp spridda över hela Sverige och samlar Sveriges Elit på Senior och Juniornivå på såväl

dam som herrsidan. Deltävlingen i Melleruds kommun går av stapeln den 22:a Augustioch körs på
samma bana som Brudfjällsracet med start och mål i Håverud. Dessutom anordnas ett GP Lopp (lopp
som körs flera varv på en kortare bana) inne i Mellerud dagen fore, och totalt beräknas runt 200
cyklister deltaga under helgen, vilket tillsammans med medftiljande ledare samt familjer kommer
generera extra hotellnätter och kringaktiviteter och merkonsumtion i kommunen. Det ger också

väldigt god reklam för Melleruds kommun inom cykelkretsar och är ett första steg att på allvar sätta
kommunen på kartan inom cykelsverige.
Vi som anordnar de lopp som nämnts ovan har god erfarenhet både från dessa lopp, men också från
att både anordna samt deltaga på liknande typer av tävlingar under många år. Vi har dessutom ett
starkt driv av att göra något ännu större och på allvar ta in Melleruds kommun i cyklingens finrum
genom att ansöka om, och förhoppningsvis genomföra, Cykel SM på Landsväg 2023 och2O24.

att göra detta till något större än den rent sportsliga tävlingen och
kommunen
i stort, var det med glädje vi mottog de positiva reaktioner som
mervärde
för
Benerera
kom från samtliga av de deltagare på vårt möte med kornmunen den 29:e Mars.
Då vi ser stora möjligheter

Vad skulle cykel SM kunna innebåra för Melleruds kommun?
SM tävlingarna som avses ansökas om inkluderar Seniorer, Juniorer, Ungdomar samt Masters på

såväl herr som damsidan. Totalt uppskattas att cirka 400 cyklister kommer deltaga och tävlingarna
kommer spänna över 4-5 tävlingsdagar och tidsmässigt infalla i närhet till midsornmar. Detta
kommer generera extra hotellnätter, restaurangbesök samt annan konsumtion inom kommunen.
Det kommer även kunna generera god marknadsföring åt kommunen och har potentialen att genom

detta hjälpa till att generera extra turism. Detta inkluderar såväl generell turism som mer specifik
cykelturism där de många vackra och lågt trafikerade vägarna i ornrådet är perfekta för cykelturism.
Det kommer även hjälpa till att göra Melleruds kommun till en mer attraktiv plats att bo och verka
då det kan bli ett roligt och värdefullt arrangemang för såväl invånare som företag i kommunen.

Vad erbjuder vi?
Undertecknade, genom Framtidens lK, erbjuder att arrangera allt avseende själva den sportsliga
tävlingsdelen kring att arrangera ett SM. Detta inbegriper att ordna allt det praktiska såsom
exempelvis anmälan, tävlingsledning, bansträckning, trafiktillstånd, sekretariat, tidtagning,
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avspärrningar samt givewis själva loppen. Avsikten är att köra tävlingarna med tävlingscentrum kring
Håverud och till största möjliga mån nyttja den befintliga bansträckningen som används i

Brudfjällsracet samt SWE Cup deltävlingen som nämns tidigare.
Sist men inte minst erbjuder vi en stor dos av vilja och glädje att göra ett väldigt bra arrangemang
som såväl blir en sportslig succå men som också innebär goda möjligheter för Melleruds kommun att
göra det till något större och därmed realisera flertalet av de möjligheter som beskrivits ovan.

Vad önskar vi för uppbackning och stöd från Melleruds Kommunen
Det är viktigast för oss för att Melleruds kommun vill och vågar satsa för att göra SM
landsvägscykling 2023 och 2024 till ett arrangemang som sätter Mellerud på kartan.

i

Vi önskar att man ser rnöjligheterna i att genom arrangemanget skapa mervärde för kommunen
stort och göra den till en bättre plats att bo och verka i för kommunens invånare och företag. Vi
önskar därför att kommunen tar ansvar för att göra arrangemanget till något större än en

i

cykeltävling och exempelvis ordnar kringarrangemang för såväl tävlande, medföljande ledare och
familjer samt för kommunens invånare. Vi ser också gärna att kommunen aktivt exempelvis
marknadsför andra attraktioner i området samt jobbar med det lokala näringslivet för att skapa
möjligheter för deltagare och deras familjer att exempelvis förlänga sin vistelse och turista i området
ett par dagar extra innan eller efter tävlingarna.
Vi önskar också stöd med materiel samt ett visst ekonomiskt stöd. Exempel på Materiel som vi
kommer behöva är exempelvis kravallstaket (inklusive transport, montering samt
demontering/bortforsling), Ljudanläggning och Scen. Det krävs också ett antalfordon

(uppskattningsvis ungefär 12-15st) vilket vi hoppas att kommunen kan låna ut. Dessa behöver också
bränsle, vilket uppskattas till ungefär totalt 25 000 kr för samtliga tävlingsdagar. Slutligen önskar vi
att kommunen kan ta kostnaden för den sjukvård (ett ambulansteam) som är obligatoriskt att
tillhandahålla vid 5M. Detta utgör en kostnad på uppskattningsvis 12 000 kronor/dag, så
totalkostnaden landar på uppskattningsvis 50 000 kronor för detta för samtliga tävlingsdagar.
Så för

att sammanfatta rör det

sig om

att låna materiel enligt ovan (inklusive de uppskattningsvis 12-

15 fordon samt drivmedel för uppskattningsvis 25 000) samt kostnaden för sjukvård (ambulansteam)

på 50 000 kronor som vi önskar stöd för.

När avser vi skicka in en formell ansökan om att få arrangera SM?
Vår tanke är att SWE Cup i Augusti blir en generalrepetition och en möjlighet för såväl oss som
Melleruds kommun att få känna på att arrangera en större cykeltävling för Eliten. Om detta
arrangemang faller så väl ut som vi alla hoppas och tror så är vår avsikt att tämligen omedelbart
SWE Cup lämna in en formell ansökan till svenska cykelförbundet att arrangera
SM. För detta önskar vi innan Augusti 2021 ha ett beslut från Melleruds kommun på att man är

efter att ha avslutat

beredda på att stå bakom att vi ansöker om SM samt att man i händelse av att vi får arrangera det är
beredda att ta de kostnader som beskrivs ovan samt låna ut specificerat materiel.

Bifogade Bilagor
Till detta dokument bifogas också följande bilagor:

r

Sammanfattning av erfarenheter från Båstad Turism och Näringsliv från Cykel SM 2018 och
20L9

.

'1, 'r

i i.r ' rrr,. tl. ',:t.,r,

r'

Uppskattning av hur mycket varje övernattande besökare till kommunen spenderar per dygn
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Vänliga Hälsningar!
Framt
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IK

Oluf

Joakim Lindholm

Datum: 2A?]--44-O7

Datum: 2O2t-04-O7
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Datum
2021-07-27

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS 202L1403

1 (4)

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring - ansökan om cykeltävling
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen

1.

ställer sig positiv till en ansökan om genomförande av Cykel-SM i Mellerud
2023 och 2024 genom Framtidsbygdens IK.

2.

beviljar 50 tkr till Framtidsbygdens IK för Cykel-SM 2023 och 2024 under
förutsättning att föreningens ansökan om att arrangeras beviljas.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3.

beviljar lån och drivmedel för användning av kommunens bilar till
Framtidsbygdens IK vid Cykel-SM 2023 och 2024 under förutsättning att
föreningens ansökan om att arrangeras beviljas. Lånet motsvarar
användning under tävlingarna samt till och från tävlingsområdet.
Finansiering sker genom kommunstyrelsens förfogandeanslag direkt till
samhällsbyggnadsförvaltningen och motsvarar 25 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Framtidens IK har inkommit med en skrivelse som beskriver deras
avsikter att ansöka om SM i landsvägscykel i Mellerud2023 och 2024. Vid
genomförande av cykel-SM i Mellerud önskar föreningen stöd från Melleruds
kommun. Samma förening arrangerade i år cykelloppet Brudfjällsracet för tionde
året i rad. Den22 augusti planeras en deltävling i den rikstäckande serien för
elitcyklister SWE Cup samt ett GP-lopp i Mellerud som underlag för ansökan om
SM-tävlingarna 2023 och 2024. Aktiviteterna beräknas av föreningen generera
hotellnätter, kringaktiviteter och merkonsumtion i kommunen samt reklam för
Melleruds kommun i cykelkretsar och kan sätta kommunen på kaftan i
cykelsverige.
Ett arrangemang med SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms ligga i linje med
kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en attraktiv kommun och främja
företagsamhet och föreningsliv. Tävlingarna kan även medverka till kommunens
platsvarumärke som en attraktiv kommun att leva, bo och verka inom.
Utöver ett ekonomiskt bidrag kan kommunen bistå Framtidens IK genom att
upprätta kontakter mellan föreningen och representanter från det lokala
näringslivet och föreningar i Mellerud i syfte att stimulera dessa till att medverka

vid kringaktiviteter.

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

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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kommunen@mellerud.se

Beslutsunderlag

o

Avsiktsförklaring och bilagor

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Föreningen Framtidens IK har inkommit med en skrivelse som beskriver deras
avsikter att ansöka om SM i landsvägscykel i Mellerud2023 och 2024. Vid
genomförande av cykel-SM i Mellerud önskar föreningen stöd från Melleruds
kommun.
Analys

Framtidens IK arrangerade i år cykelloppet Brudrjällsracet för tionde året i rad. Den
22 augusti planeras en deltävling i den rikstäckande serien för elitcyklister SWE

SM-tävlingarna som avses i en
samt master för damer och
kommer delta i tävlingar som

kt

seniorer, juniorer, ungdomar

ppskattar att cirka 400 cyklister
dagar i närheten av midsommartid

Föreningen erbjuder sig ,
Framtidens IK erbjuder sig anordna den sportsliga tävlingsdelen kring att arrangera
ett SM. Från det praktiska så som exempelvis anmälan, tävlingsledning,
bansträckning, trafiktillstånd, sekretariat, tidtagning, avspärrningar samt själva
loppen.
:

Önskat stöd från kommunen
Framtidens IK önskar att kommunen
1. vill och vågar satsa för att göra SM 2023 och 2024
sätter Mellerud på kartan.

2. ser möjligheter

tll ett arrangemang

som

att genom arrangemanget skapa mervärde för kommunen

och tar ansvar för att göra arrangemanget till något större än en cykeltävling

och exempelvis ordnar kringarrangemang för tävlande, medföljande ledare
och familjer samt kommuninvånare.

3.

4.

gärna aktivt exempelvis marknadsför attraktioner i området samt jobbar
med det lokala näringslivet för att skapa möjligheter för deltagare och deras
familjer att exempelvis förlänga sin vistelse i området.
Stödjer med materiel samt ekonomiska medel:
o Kravallstaket inklusive transport, montering, demontering och

o
o

bortforsling
Ljudanläggning och scen.
Lån av 12-15 fordon samt bränsle för ca 25 tkr för alla tävlingsdagar.
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o

Sjukvård som måste finnas vid SM å 12 tkr per dag, totalt ca 50 tkr

för alla tävlingsdagar.
Kommunens möjlighet att stöd1ä

1.

Ett arrangemang med cykel-SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms
ligga i linje med kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en
attraktiv kommun och främja företagsamhet och föreningsliv. Cykelaktiviteterna kan även medverka positivt till kommunens platsvarumärke
om att vara en attraktiv kommun att leva, bo och verka inom. Melleruds
kommun bör däfför ställa sig positiv till ansökan om och genomförande av
Cykel-SM iMellerud 2023 och 2024 genom Framtidsbygdens IK.

2.

Enligt Framtidens IK och erfarenheterna från Båstads
inte cykeltävlingarna större tillresande publik, utan är
och eventuella till dem medföljande. Eventområdet
n
en
Båstad beskrevs som folktomt medan caföet
själva
förening ansågs välbesök. Melleruds
begränsas till
arrangera kringaktiviteter i anslutning till
och föreningar
att bistå Framtidens IK med kontakter
samt om
för att undersöka möjlighet deras
lämpligt att
kommunens egna verksamhet
arrangera något i anslutning till

i

marknadsföring, dock inte
bild- och filmmaterial från

3

kommunens egna kanaler.
Eventuellt kan
ordnas.
Västra

respektive
marknadsföra

drönarbilder ordnas där bansträckn ingen visas
kan även söka dragfuälp från Turistrådet
Visit Dalsland. Genom kommunens ordinarie
'publicerad
på mellerud.se och dalsland.com, kan
kringarrangemang. Kommunen kan även
och inlagda evenemang i sina kanaler.

och medföljande i området i anslutning till tävlingarna.

4. Melleruds kommun kan hjälpa till att sopa kommunala

gator vid staft- och
målområdet. Framtidens IK kan låna motsvarande 10-12 av kommunens
bilar inklusive drivmedel ftir att köra under tävlingarna 2023 och 2024
utmed banan samt till och från banområdet. Lånet omfattas av
kommunens försäkring. Medel moEvarande 25 000 kr avsätts av
kommunstyrelsens förfogandeanslag för de båda åren, dessa utbetalas inte
som bidrag tillföreningen utan ausätts för kostnaden inom
sam hällsbyggnadsförvaltn ingen. Melleruds komm un stödjer Framtidens IK
med 50 tkr för den sjukvård som måste finnas för alla tävlingsdagarna
2023 och 2024. Kommunen bör även peka ut en kontaktperson gent emot
Framtidens IK för att underlätta kontakterna mellan aktörerna.
Kommunen äger ingen ljudanläggning eller scen som kan lånas ut.
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Overväganden

Ett arrangemang med SM-tävlingar i Melleruds kommun bedöms ligga i linje med
kommunfullmäktiges vision och mål om att vara en attraktiv kommun och främja
företagsamhet och föreningsliv, Detta medverkar även till kommunens
platsvarumärke som en attraktiv kommun att leva, bo och verka inom.
Föreningen och Båstad kommun menar att cykel-SM inte kan antas locka stora
publiksiffror utan besökarna består främst av de tävlande och deras medföljande.
Kommunens egna engagemang och åtaganden i anslutning till tävlingarna bör
därför ställas i relation till detta och istället fokusera på kontaktskapande mellan
föreningen och lokala aktörer inom närings- och föreningsliv. Kommunens
engagemang bör också stå i relation till eventuellt arbete med andra aktiviteter så
som en Kanalyra.
't,,., "' l,
Ekonomiska konsekvenser
,
Föreningen ansöker om 75 tkr 2023 och 2024 för bränsle, lån'av kommilnens bilar
och medel för sjukvårdsambulans.

r inte möjlighet att

Kommunen äger ingen mobil scen eller ljudanlägg
stödja med det eller kravallstaket. Marknadsföri
kanaler. I denna beräkning har inte a

tagits med
"!"it..,.

ti,,"l

Slutsatser

kommunens

,,r,,

.

Arrangemanget ligger i linje med kommunens vision och mål och bör, under
förutsättning att ansökan tevillas, Oevitjäs zs tkr för 2023 och 2024.
,'::'

:ri

i'

::l:

Karl Olof Petersson
Kommunchef

,,, ,

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet

,

0530-181 18
anna.gran

lu nd@

mellerud.se

Beslutet skickas till
Framtidens IK genom Oluf Skoogh och Joakim Lindholm (bifoga även
tjänsteskrivelsen)
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Ingrid Engqvist
Från:

Skickat:

Tiil:
Kopia:
Ämne:

Anna Granlund
den 2 augusti 2021 13:53
lngrid Engqvist

Karl-Olof Petersson
Tjänsteskrivelsen

Komplettering till förra mailet. För kännedom
Med vänlig hälsning
Anna Granlund

Enhetschef
Kommunikation och säkerhet
Melleruds kommun

0530-181 18
Från: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>

Skickat: den 26 juli 2O2I t4:18
Till: Anna Granlund <anna.granlund@mellerud.se>; Lena Francke <Lena.Francke@mellerud.se>
Ämne: Sv: Tjänsteskrivelse
Hej!

Vi tycker det är okey att låna ut bilar, Våra fordon har försäkringar som gäller även om andra kör
Enklast är om de tankar med kommunens kort så därför skall ingen summa betalas ut till Framtidens IK utan bilhyran
debiteras kommunstyrelsen,
Är tanken att det skall köras två tävlingar, både 2023 och 2024 eller blir det något av åren?
Mvh Magnus
Från: Anna Granlund <anna.granlund@mellerud.se>
Skickat: den 5 juli 2021LL:55
Till: Magnus Olsson <magnus.olsson@mellerud.se>; Lena Francke <Lena.Francke@mellerud.se>
Ämne: VB: Tjänsteskrivelse
Hei,

Vad säger ni om lån av kommunens bilar?
Ärendet ska skickas in till Ingrid senast 30/7
Med vänlig hälsning

Anna Granlund
Enhetschef
Kommunikation och säkerhet
Melleruds kommun

0530-181 18
Från: Elisabeth Carlstein <elisa beth.carlstein

@

mellerud.se>

Skickat: den 5 juli 2021IO:23
Till: Anna Granlund <anna.granlund@mellerud.se>
Ämne: Sv: Tjänsteskrivelse
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Hej!

Finansiering av de 75 tkr får ske genom kommunstyrelsens förfogande anslag
När det gäller billån av 15 bilar vet jag inte kostnaden till samhällsbyggnadsförvaltningen för detta men det får väl
också finansieras genom kommunstyrelsens förfogande anslag.
Med vänlig hälsning

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
Ekonomienheten
Melleruds kommun
Från: Ka rl-Olof Petersson ka rl.olof.petersson@ mellerud.se
Skickat: den 29 juni2O2t2L:5t
Till: Anna Granlund anna.granlund@mellerud.se; Maria Wagerland maria.wagerland@mellerud.se; Elisabeth
Carlstein elisabeth.ca rlstei n@mellerud.se
Ämne: Re: Tjänsteskrivelse
Hej

Alt 1 är väl det vi klarar av
Positivt sammanhang för Mellerud.. @

Med vänlig hälsning
Karl-Olof Petersson

Kommunchef
Kommunkansliet
Melleruds kommun
0530-181 05

www.mellerud.se
lmage

Från: Anna Granlund <anna.granlund@mellerud.se>
Skickat: den 29 juni 202L I9:3L
Till: Maria Wagerland <maria.waserland@mellerud.se>; Karl-Olof Petersson <karl.olof.petersson@mellerud.se>;
Elisa beth Ca rlstein <elisabeth.carlstein @mellerud.se>
Ämne: Tjänsteskrivelse
Hej
Förslag till tjänsteskrivelse. Evenemanget ligger i linje med KF vision och må|.

Avsiktsförklaringen och bilagorna kommer från föreningen.
Power Pointen är ett diskussionsunderlag om vilken nivå av stöd kommunen kan ge. Alternativ 1 förordar jag:
1,. Kommunen stödjer - 75 tkr i pengar samt om möjligt lån av bil samt marknadsförings i våra kanaler. Vi kan ej
tillhandahålla scen och ljudanläggning. Vi kopplar även samman näringsliv och föreningar tillsammans med
Framtiden IK (bl,a. kan vi kanske använda SISU?)
Kommunen medarrangerar - Alternativ 1 plus 400 tkr för projektledare 100 7o under 6 månader, 190 tkr i
marknadsföring och medel för scen och ljudanläggning.

2.

Skrivelsen ska lämnas in till Ingrid senast 3017 omjag minns rätt.
@Elisabeth Carlstein kan jag skriva så om finansieringen? Lån av bil möjligt?
@Karl-Olof Petersson ska vi gå på alternativ 1 eller alternativ 2?
@Maria Wagerland synpunkter önskas utifrån din medverkan vid mötet?
2
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Svar om möjligt senast fredag kl 12.

Med vänlig hälsning
Anna Granlund

Enhetschef
Kommunikation och säkerhet
Melleruds kommun

0530-181 18
www.mellerud.se
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MELTERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltni ngen

2021-08-03

Änenoe rs

Dnr KS 20191343

Fyrbodals kommunalförbund, återrappott över regionala
tillväxtmedel (RTV) 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporten över Regionala tillväxtmedel (RTV) för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan för perioden 2014-2020 grundar sig på den
regionala visionen Det goda livet I dokumentet presenteras de projekt och verksamheter som
finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2020 som ett led i att uppnå målen inom områdena En
ledande kunskapsregion, En regbn för alla, En region där vi tar globalt ansuaroch En region
som syns och engagerarmed hjälp av regionala utvecklingsmedel. Förbundets projekt och
initiativ ska ha till syfte att stärka hela Fyrbodal,

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår
gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland - Det goda livet
Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan
åren 2014 - 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och uWeckling;
kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera,
Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra
Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med
medlemskommuner och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och Västra
Götalandsregionen, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel
enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 procent och Västra Götalandsregionen 50
procent.

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i delregionen
genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, S L72, alt ställa sig bakom forslag till
budget til lväxtmedel 2020.
De delregionala tillväxtmedlen har under 2020 varit med och finansierat 39 projekt inom 20 av
20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan, Budgeten för dessa projekt har
uppgått till en omslutning av 130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9.

Beslutsunderlag

r
o
.

Projekt & verkamheter finansierade av tillväxtmedel2020, återrapport.
Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 202L-06-L7, 5 57.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbund, återrappoft över regionala
tillväxtmedel (RTV) 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporten över Regionala tillväxtmedel (RTV) för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan för perioden 20L4-2020 grundar sig på den
regionala visionen Det goda livet.I dokumentet presenteras de projeK och verksamheter som
finns med i budgeten för tillväxtmedlen 2020 som ett led i att uppnå målen inom områdena En
ledande kunskapsregion, En regbn för alla, En region där vi tar globalt ansuaroch En region
som syns och engagerar med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Förbundets projekt och
initiativ ska ha till syfte att stärka hela Fyrbodal.

Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår
gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland - Det goda livet
Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan
åren 2014 - 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling;
kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera.
Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag rikdag och regering gett Västra
Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet,
Fyrbodals kommunalförbund ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med
medlemskommuner och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och Västra
Götalandsregionen, återrapportera och redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel
enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 procent och Västra Götalandsregionen 50
procent.

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbundet är särskilt riktade för tillväxt i delregionen
genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur,
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2019, 5 L72, aft ställa sig bakom förslag till
budget ti lväxtmedel 2020.
I

De delregionala tillväxtmedlen har under 2020 varit med och finansierat 39 projekt inom 20 av
20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan, Budgeten för dessa projekt har
uppgått till en omslutning av 130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9.

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva 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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Datum
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KS 2019/343

2 (2)

Beslutsunderlag

o
.

Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020, återrapport.
Fyrbodals kommunalförbunds direktions beslut 202L-06-L7, g 57.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Fyrbodals kommunalförbund
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Page

I of I

Från : Ka nsliet Fyrboda ls Kommuna lförbund <kansli@fyrbodal.se>

Skickat: den 23 juni 202L 15:21,
Till: Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>;
Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Kommunen
<kommunen@mellerud.se>; Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun
<kommun@orust.se>; Sotenäs kommun <registrator.kommun@sotenas.se>; Sotenäs kommun
<info@sotenas.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; Tanums kommun
<ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun
<kommunen@uddevalla.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls Kommun
<kommun@amal.se>
Kopia: Anna Lärk Ståhlberg <anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se>
Ämne: Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020
Till medlemskommunerna Fyrbodols kommunolförbund

Expedieras beslut 5 57 med bilaga från förbundsdirektionens sammanträde2O21,-06-L7 avseende
Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020.
Med vänlig hälsning
Fyrbodals kommu nalförbu nd
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.furbodal.se
Facebook
Twitter

97

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlinrl&FILEREF:282358&frame:1 2021-06-24

manträdesprotokoll
Förbundsdirektionen
Sa m manträdesdatum : 2027-06-17
Sam
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t
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Di a ri en u m me r :

2O27 / OO89

Paragrafer: 53 - 68
Sida 7 (20)

$s7

Aterrapport Region ala til lväxtmedel ( RTV) 2020
Ärligen ftiljs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppföljningen är ett
viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget. På direktionsmötet i juni fciredrogs en
sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med tillväxtmedel 2020.
lirendet ftiredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling, Karin Jansson,
kompetensftirsörjningsskateg, Karin Stenlund, affiirs- och miljöshateg och tda Svanberg, kulturstrateg.
Handl ingar ti ll cirendet

b

ifogas protoko llet.

Direktionen beslutar

Att godkänna rapporten över Regionala tillväxtmedlen (RTV) 2020.

Beslutet expedieras

till:

Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling
Medlemskommunema
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Utdragsbestyrkande

Justerare:
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14 kommuner samarbetar för hållbar ufueckling

451 18 Uddevalla
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Dnr KS 20211408

Svar på remiss - Lokal uWecklingsstratega 2O2S-2O27 för
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Lokal utuecklingsstrategi 2023-2027 för
Fra m tdsbygde r Da ls la n Q Å ryä n g och M u n keda I e n igt förel igga nde försla g.
I

Sammanfattning av ärendet
Leader Framtidsbygder Dalsland Ärjäng Munkedal stödjer lokala uWecklingsprojekt i Dalsland
samt Årjäng och Munkedals kommuner. För att få driva ett leaderområde krävs en välförankrad
utvecklingsstrategi som bygger på lokala förutsättningar, uWecklingsbehov och möjligheter.
En förutsättning för att ett projekt ska få stöd genom Leader Framtidsbygder är att projektid6n
passar in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med de verkliga
behoven - så att goda id6er och projeK kan förverkligas.

Utvecklingsstrategin löper som regel i sju år. Föreningen Framtidsbygder Dalsland Ärjäng
Munkedal har under våren arbetat fram en ny utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027.
Det har varit ett stort deltagande i de dialogmöten som genomförts och den enkät som legat
ute på föreningens hemsida. De samlade erfarenheterna, resultaten från de breda dialogmötena och awägningarna gentemot andra lokala, regionala och nationella planer ligger till

grund för strategin.
Synpunkter ska ha kommit till föreningen senast den 16 augusti 2021.

Beslutsunderlag
. Förslag till Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för Framtidsbygder Dalsland, Ärjäng och

o

Munkedal
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

202t-07-0r

Diarienummer

Sida

Ks 20211408

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Lokal uWecklingsstratega 2O2S-2O27 för
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Lokal utuecklingsstrategi 2023-2027 för
Framtidsbygder DalslanQ Å ryäng och Mun kedal en ligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Leader Framtidsbygder Dalsland Ärjäng Munkedal stödjer lokala utvecklingsprojekt i Dalsland
samt Ärjäng och Munkedals kommuner. För att få driva ett leaderområde krävs en
välförankrad utvecklingsstrategi som bygger på lokala förutsättningar, uWecklingsbehov och

möjligheter.
En förutsättning för att ett projekt ska få stöd genom Leader Framtidsbygder är att
projektidön passar in i strategin. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med
de verkliga behoven - så att goda id6er och projekt kan förverkligas.

Utvecklingsstrategin löper som regel i sju år. Föreningen Framtidsbygder Dalsland Årjäng
Munkedal har under våren arbetat fram en ny utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027.

Det har varit ett stoft deltagande i de dialogmöten som genomförts och den enkät som legat
ute på föreningens hemsida. De samlade erfarenheterna, resultaten från de breda dialogmötena och awägningarna gentemot andra lokala, regionala och nationella planer ligger till
grund för strategin.
Synpunkter ska ha kommit till föreningen senast den 16 augusti 2021.

Beslutsunderlag
. Förslag till Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och
Munkedal

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Föreningen Framtidsbygder Dalsland Ärjäng Munkedal

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

2

464 80 MELLERUD

E-post

100

kommunen@mellerud.se

12000-1488

Page

I ofl

Från: Ke rsti n Söderl u nd <konta kt@fra mtidsbygder.se>
Skickat: den 28 juni 2021 08:49
Till: Ke rstin Söderl u nd <konta kt@fra mtidsbygder.se>
Kopia: Kerstin Söderlund <kontakt@framtidsbygder.se>
Ämne: Remiss Leader Framtidsbygder

Hej!

Föreningen FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal har under våren arbetat fram en ny
utvecklingsstrategi för perioden 2023-2027. Vi har haft ett stort deltagande i de dialogmöten som genomförts
och den enkät som ligger ute på hemsidan. Våra samlade erfarenheter, resultaten från breda dialogmöten och
därtill avvägningar gentemot andra lokala, regionala och nationella planer ligger till grund för strategin.
Det är viktigt att vi får allas input till den slutliga produkten och därför vill vi gärna alt du
möjlighet att läsa och kommenterar förslaget.

/

din organisation

/

ges

Se bifogad pdf med remissutgåvan av den lokala utvecklingsstrategin 2023-2027
Vi emotser dina/era svar senast den 16 august.
Epost: kontakt@f ra mtidsbvgder.se.
En riKigt fin sommar önskar vi dig!

Hälsningar
Per Jonsson, ordforande
Kersti n Söderl und, verksamhetsledare

Framtidsbygder Dalsland Arjäng Munkedal
kontakt@framtidsbvqder. se
www.framtidsbvqder. se
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2021-08-03

ARENDE 17

Avstämn ing efter sommaren
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen gör en avstämning av aktuellt läge internt och
externt efter sommaren.
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2021-08-03

ÄReNoe

re

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och komm u nchefen
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en

ÄneNoe rg

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkä n ner redovisningen,

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

Hantering av företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar olika former av företagsbesök m.m
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