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Dnr KS 2020/537

Medborgarförslag som eTjänst
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och enhetschefen
för Digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som
e-tjänst.
2. redovisning uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.
Deltar ej
Eva pärsson (M) delar ej i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att,
tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av
digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta
fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.
I föreliggande förslag (PM) presenteras fyra förslag till hantering av förslag från medborgare.
Innebörd, fördelar, konsekvenser och handlingsplan presenteras för de olika förslagen. Ett
femte alternativ har förkastats på grund av att det inte är förenligt med kommunallagens
principer.
Beslutsunderlag
PM Utredning med anledning av ärende om medborgarförslag som e-tjänst
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, § 275
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-17, § 372
Tjänsteskrivelse från chef EDS 2020-11-05
Kommunallagen (2017:725)
Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146)
Mailkorrespondens med Axel Danielsson
Samtal med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner
Information om e-förslag, medborgarförslag och fullmäktiges arbetsordning från
kommunerna: Karlstad, Vänersborg, Bengtsfors, Strängnäs, Kalmar, Växjö, Gnesta och
Mjölby
• Projekt medborgardialog E-förslag steg för steg, SKR (dåvarande SKL) 2014
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärendet till enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och enhetschefen
för Digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som
e-tjänst.
2. redovisning uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Enhetschefen för Digital service
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Dnr KS 2021/559

Ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka medborgarförslag
tas bort
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativ om att möjligheten att väcka
medborgarförslag tas bort.
Reservation
Eva Pärsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Eva Pärsson (M) har väckt ett initiativärende och föreslår att möjligheten för medborgare att
väcka ärenden i Melleruds kommunfullmäktige genom medborgarförslag tas bort.
Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att utreda förslaget
och redovisa detta vid utskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Kommunfullmäktige får bestämma om medborgarförslag får väckas i fullmäktige. Om
fullmäktige beslutat att medborgarförslag får väckas, ska fullmäktiges arbetsordning reglera
hur sådana förslag ska handläggas. I Melleruds kommun idag får den som är folkbokförd i
kommunen väcka högst tre ärenden i fullmäktige per år.
Syftet med medborgarförslag är att öka medborgarnas politiska deltagande mellan valen
samt att låta invånare utan rösträtt i dessa val vara med och påverka.
Förvaltningen överlämnar till politiken att ta ställning om möjligheten att väcka
medborgarförslag tas bort. Förvaltningen kommer samtidigt med förslag om att införa
e-förslag i Melleruds kommun (se dnr KS 2020/537).
Beslutsunderlag
• Initiativärende
• Kommunallagen (2017:725)
• Fullmäktiges arbetsordning, kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, §
146)
• Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska
beslutsärenden (KS 2020-04-08, § 82)
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avslå ledamotsinitiativ om
att möjligheten att väcka medborgarförslag tas bort.
Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att möjligheten för medborgare att väcka ärenden i
Melleruds kommunfullmäktige genom medborgarförslag tas bort.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.
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Dnr KS 2021/565

Svar på motion om att motioner och medborgarförslag ska vara
besvarade inom ett år
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anse frågan, om att medborgarförslag och motioner ska vara besvarade inom ett år, som
besvarad med hänvisning till att det är vad kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning
idag anger.
2. avslå förslaget om att motioner som inlämnas synliggörs på exempelvis en tv-monitor i
fönstret på medborgarkontoret.
3. anse att frågan om att medborgarförslag som inlämnas synliggörs på exempelvis en tvmonitor i fönstret på medborgarkontoret anses som besvarad med hänvisning till ärendet
om förslag via e-tjänst (dnr KS 2020/537).
4. komplettera § 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande lydelse. Stycket läggs
som näst sista stycke: En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Reservation
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Liselott Hassel (SD) föreslår i en motion inkommen den 11 oktober 2021 att medborgarförslag
och motioner ska besvaras inom ett år för att leva upp till intentionerna i kommunallagen.
Motionären föreslår också att motioner och medborgarförslag som är inlämnade synliggörs,
exempelvis på en tv-monitor i fönstret på medborgarkontoret. Syftet skulle vara att öka
transparensen och ge medborgarna större inblick i det politiska arbetet. Det föreslås även
minska risken för att det kommer in fler medborgarförslag i samma fråga.
Kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning anger redan att medborgarförslag ska
beredas så de kan besvaras inom ett år från det att frågan väcktes. I kommunallagen anges
även att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom ett år från det att frågan väcktes.
Motsvarande formulering finns inte i fullmäktiges arbetsordning varför ett sådant stycke föreslås
läggas in i arbetsordningen. I övrigt bör frågan om att medborgarförslag och motioner ska
besvaras inom ett år anses som besvarad.
Förvaltningen har utrett och föreslår för kommunfullmäktige att förslag från medborgare ska
kunna lämnas in elektroniskt. Genom en sådan lösning kan de senaste förslagen från
medborgare visualiseras på kommunens hemsida för att undvika att samma frågor kommer in i
närtid. Av det skälet kan denna fråga i motionen anses som besvarad med hänvisning till
ärendet om förslag via e-tjänst (dnr KS 2020/537).
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Motion
Kommunallagen (2017:725)
Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, § 146)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att
1. anse frågan, om att medborgarförslag och motioner ska vara besvarade inom ett år, som
besvarad med hänvisning till att det är vad kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning
idag anger.
2. avslå förslaget om att motioner som inlämnas synliggörs på exempelvis en tv-monitor i
fönstret på medborgarkontoret.
3. anse att frågan om att medborgarförslag som inlämnas synliggörs på exempelvis en tvmonitor i fönstret på medborgarkontoret anses som besvarad med hänvisning till ärendet
om förslag via e-tjänst (dnr KS 2020/537).
4. komplettera § 30 i kommunfullmäktiges arbetsordning med följande lydelse. Stycket läggs
som näst sista stycke: En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.
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§4

Presentation av ny HR-chef
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Den nya HR-chefen Ulrika Granat presenterar sig själv och sin bakgrund
från myndigheter och företag.
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Dnr KS 2021/587

Svar på remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett
enklare och färdmedelsneutralt regelverk
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom promemorian och har inget
ytterligare att tillägga.
Sammanfattning av ärendet
I juni 2019 remitterade Finansdepartementet betänkandet Skattelättnad för arbetsresor – En
avståndsbaserad och färdemedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor (SOU 2019:36).
Betänkandet innehöll förslag om att det nuvarande reseavdraget ska avskaffas och ersättas av
en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor. I den promemoria
som Finansdepartementet nu remitterar är några utgångspunkter desamma som i betänkandet.
I andra delar har dock betänkandets förslag omarbetats. I promemorian föreslås, till skillnad
från betänkandet, att skattereduktionen för arbetsresor ska vara regionalt differentierad, med
innebörden att villkoren för att kunna få en skattelättnad för arbetsresor knyts till var i landet
den skattskyldige bor och arbetar.
Detta innebär att de kommuner som räknas som storstadskommuner enligt tillväxtanalys
indelning ger skattereduktion för den delen som överstiger 30 km och upp till 80 km. För
merparten av Sveriges kommuner inkl Mellerud har en nedre avståndsgräns på 15 km upp till
80 km. Den regionala differensen bygger på att de kommuner som räknas som
storstadskommuner enligt tillväxtanalys indelning bedöms ha god kollektivtrafik.
Melleruds kommun har berett möjligheten att yttra sig över förslaget. HR-avdelningen har
översiktligt gått igenom promemorian och ställer sig bakom dess förslag om en
avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion, då denna bedöms på sikt gynna
nyttjandet av kollektivtrafik samt stimulera större arbetsmarknadsregioner och boende i hela
landet. Kommunen ser positivt på den regionala differentieringen som har tillkommit sedan
betänkandet då denna tar hänsyn till landsbygden i större utsträckning, vilket möjliggör stöd i
viss omfattning till arbetsresor i områden utan alternativ till bilen. Det nu remitterade förslaget
tas hänsyn även till mindre kommuner och dess tillgång till kollektivtrafik vilket kommunen
ställer sig positiv till.
Beslutsunderlag
• Remiss - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt
regelverk.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom promemorian och har inget ytterligare att tillägga.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/672

Tilläggsbudget för 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. bevilja revisionen ett ökat anslag med 0,3 mkr från och med 2022.
2. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 4 mkr till elever i behov av
stöd, förskolelärare till familjecentral, kostnader för förskoleplatser åsebro mm
3. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2022 till sfi och
grundvux mm
4. bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag på 0,8 mkr för 2022 avseende öppnande av
familjecentral.
5. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 0,1 mkr och
socialnämnden ett ramhöjande anslag på 0,3 mkr för 2022 för ökade åtaganden från staten
(finansieringsprincipen).
6. bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 0,4 mkr till förfogandeanslaget.
7. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8,9 mkr
för 2021.
8. öka investeringsplanen med 350 tkr för 2022 avseende utredning skållerudshemmet.
anslaget finansieras med minskade likvida medel.
9. besluta om övriga justeringar i nämndernas ramar och finansen (tekniska justeringar) enligt
bifogad handling till följd av kompensation för lönerevision 2021, justering för ändrad
organisation, internränta m.m.
Reservation
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23; $ 87 om Budget 20221 och plan 2023–2024. För
året 2022 är det budgeterade resultatet 17,2 mkr (2,5 %), vilket uppfyller kommunfullmäktiges
finansiella mål. För 2023 är det budgeterade resultatet 13,8 mkr och för 2024 är det 7,5 mkr.
Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I delårsbokslutet per
augusti prognostiserade nämnderna sammantaget ett underskott med -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med -4,5 mkr och kommunstyrelsen ett
överskott på 3,8 mkr. Kommunstyrelsens överskott beror till stor del på lägre kostnader till följd
av Covid-19 samt återhållsamhet för att balansera övriga nämnders underskott.
Statens budget, som beslutades 16 december, innehöll nya bidrag till kommunen. Både
generella bidrag och bidrag som finansierar nya åtagande som staten ålagt kommunen, den s.k.
finansieringsprincipen. Kommunen erhåller bidrag för kommun högt flyktingmottagande med
3,4 mkr per år för 2022–2024. Kommuner med utmaningar får även bidrag för åren 2022–2024.
Justerandes sign
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För Melleruds del innebär detta 3,4 mkr per år. Stödet förmedlas via Tillväxtverket och ska
användas till det som kommunen anser bäst gynnar sina invånare. Det generella statsbidraget
ökas även med 1,8 mkr per år. Kommunen har ålagts ett antal nya uppgifter från staten och
kompenserats för detta genom höjning av det generella statsbidraget (finansieringsprincipen)
med 0,4 mkr för 2022, 0,9 mkr för 2023 och 3,3 mkr för 2024.
Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag till revideringen av
budget för 2022 utifrån de nya bidragen.
ÅR

MKR

2021

2022

2023

17,1

13,7

7,5

Bidrag högt
flyktingmottagande

3,4

3,4

3,4

Bidrag kommun med utmaning

3,3

3,3

3,3

Höjt generellt statsbidrag

1,8

1,8

1,8

Bidrag enligt
finansieringsprincipen

0,4

0,9

3,3

Summa höjda generella
statsbidrag

8,9

9,4

11,8

Revision ökat anslag

0,3

0,3

0,3

KUN ramhöjande anslag till
stöd för elever, förskolelärare
familjecentral, förskolelokaler
Åsebro mm

4,0

4,0

4,0

KUN tillfälligt anslag för SFI,
GRUV-platser

3,0

0

0

KUN ökat åtagande enligt
finansieringsprincipen

0,1

0,4

0,4

SN tillfälligt anslag inrättande
av familjecentral

0,8

SN ökade åtagande enligt
finansieringsprincipen

0,3

0,4

2,7

KS förändring
förfogandeanslaget

0,4

4,2

4,2

0,1

0,2

Budgeterat resultat
KF § 87
Höjda generella
statsbidrag

Ökade anslag för nämnder

KS ökade åtagande enligt
finansieringsprincipen
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8,9

9,4

11,8

17,1

13,7

7,2

2,5

2,0

1,1

Förändringarna för 2023 och 2024 behandlas i kommunfullmäktiges budget 2023 plan 20242025.
Sveriges kommuner och regioner senaste skatteunderlagsprognos visar på ett bättre utfall än
för den prognos som presenterades i april och som kommunfullmäktiges budget grundas på.
Om SKR:s skatteunderlagsprognos, som presenteras i februari, uppvisar samma positiva
prognos avser majoriteten att återkomma med en tilläggsbudget till kommunfullmäktige i mars
för 2022. Tilläggsbudgeten kommer iså fall avse särskilda satsningar och inga nivåhöjande
anslag till nämnderna. Åren 2023–2024 får beaktas i kommande budgetarbete. Kommunens
budgeterade resultat för 2024 uppfyller inte kommunfullmäktiges målnivå.
Investeringsplanen har höjts med 350 tkr för 2022 avseende utredning Skållerudshemmet.
Finansiering sker genom minskad likviditet.
Utbyggnad av Åsebro förskolan kan komma att påbörjas under 2022. Ärendet, med förslag till
finansiering, kommer behandlas som separat ärende till kommunfullmäktige under 2022.
Förslaget påverkar inte de finansiella målen Alla tre finansiella mål nås för 2022 och 2023. För
2024 uppnås inte resultatmålet.
Justeringar har även gjorts för nämndernas ramar av teknisk karaktär som kompensation av
lönerevision för 2021, justeringar till följd av ändrad organisation, ändrad internränta mm.
Ändringarna framgår i budgethandlingen. Alla ändringar som gjorts från Kommunfullmäktiges
beslutade budget i juni är gulmarkerade i handlingen.
Beslutsunderlag
• Budget 2022 och plan 2023–2024 med tilläggsbudget
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att:
1. bevilja revisionen ett ökat anslag med 0,3 mkr från och med 2022.
2. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 4 mkr till elever i behov av
stöd, förskolelärare till familjecentral, kostnader för förskoleplatser åsebro mm
3. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2022 till sfi och
grundvux mm
4. bevilja socialnämnden ett tillfälligt anslag på 0,8 mkr för 2022 avseende öppnande av
familjecentral.
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5. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett ramhöjande anslag på 0,1 mkr och
socialnämnden ett ramhöjande anslag på 0,3 mkr för 2022 för ökade åtaganden från staten
(finansieringsprincipen).
6. bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 0,4 mkr till förfogandeanslaget.
7. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8,9 mkr
för 2021.
8. öka investeringsplanen med 350 tkr för 2022 avseende utredning skållerudshemmet.
anslaget finansieras med minskade likvida medel.
9. besluta om övriga justeringar i nämndernas ramar och finansen (tekniska justeringar) enligt
bifogad handling till följd av kompensation för lönerevision 2021, justering för ändrad
organisation, internränta m.m.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar om följande tilläggsanslag:
1. Socialnämnden:
a) Stöd och service 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att förbättra
bemanningsläget och med full kraft ta itu med den beslutade heltidsresan inom sektor
stöd och service.
b) Individ och familjeomsorg 1 500 000 kr utöver föreslagen ram, med främsta syfte att
fortsätta arbetet med att uppnå budgetbalans mellan behov och möjligt utbud av
placeringar, utan att barnrättsperspektivet rubbas och att IFO på sikt kan hitta den rätta
balanspunkten mellan in- och utflöde så att budgetdisciplin uppnås.
c) En utökning av det förebyggande sociala arbetet 2 000 000 kr. En utredning tillsätts som
skyndsamt får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan i nära samarbete med Kulturoch utbildningsnämnden. Utredningen ska redovisa ytterligare åtgärder utöver de som
redan finns på plats utöver fastställd ram. Ytterligare en Familjebehandlare anställs.
d) Vård och omsorg 1 000 000 kr I det beslutade programmet för att genomföra
schemaförändringar inom ramen för den beslutade Heltidsresan tillförs medel för att
uppnå en god arbetsmiljö och en utökad bemanning på Ängenäs dagtid.
e) Vård och omsorg 1 000 000 kr i ökning av befintlig ram för att få till de egeninsatser som
krävs för att förvaltningen ska kunna rekvirera de riktade statsbidrag som finns att tillgå
inom regeringens äldreomsorgslyft.
f) Arbetsmarknadsenheten (AME) 2 000 000 kr i ökning av befintlig ram med tydligt
uppdrag att kartlägga och erbjuda daglig sysselsättning till kommunens invånare som
varken arbetar, går på praktik eller studerar. En daglig sysselsättning som anordnas i
kommunens egen regi, som kopplas till en möjlighet att mötas i sociala sammanhang
med målet att ingen med eller utan ekonomiskt bistånd i yrkesverksam ålder ska vara
utan daglig sysselsättning.
Förslagen ökning av fastställd ram 2022 = plus 9 miljoner kronor
2. Kultur- och utbildningsnämnden:
a) 3 000 000 kr tillförs föreslagen ram i KUNs budget 2022 för att säkerställa att Åsens skola
blir kvar och att ingen av befintliga ytterskolor går med underskott. Under året får
förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Åsens skola och övriga
ytterskolor, för att säkerställa drift och det antal elever som anses rimligt.
b) 2 600 000 kr tillförs föreslagen ram i KUNS budget 2022 där förvaltningen får i uppdrag
att skyndsamt genomföra en utredning och återkomma med förslag till nämnden HUR det
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förebyggande arbetet i förskolan och grundskolans åk 1 - 3 ska stärkas utifrån gällande
läsa- skriva- räknagarantin, övriga nödvändiga tidiga stödinsatser enligt skollagen.
Utredningen ska samla alla pågående stödinsatser som redan finns inom nu fastställd
ram för 2022 och därefter ange de mest angelägna åtgärderna utifrån den föreslagna
ramökningen.
c) 1 000 000 kr tillförs föreslagen ram, med främsta syfte att användas för individuellt
inriktad fortbildning av lärare i förskolan och åk 1 – 3 i grundskolan. Behoven omfattar
både ökad ämneskunskap och metodik med inriktning på tidiga insatser för att
dimensionera rätt stöd. Den särskilda satsningen ska också användas för att med
obehöriga lärare genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast
anställning. Satsningen kräver en kartläggning till nämnden som visar samtliga lärares
situation för att nå behörighet och/eller relevant fortbildning.
d) 400 000 kr tillförs föreslagen ram för att öka kunskaper och problembild mot kränkande
särbehandling och mobbing ur elevers, lärares och föräldrarnas perspektiv, med syfte att
förbättra förebyggande insatser.
Föreslagen ökning av fastställd ram 2022 = plus 7 miljoner kronor
3. Kommunstyrelsens administration:
IT-utveckling 1 000 000 kr tillförs föreslagen ram med främsta syfte att synliggöra
kommunens situation när det gäller IT-säkerhet, samordning internt och kopplat till
kommunsverige. Miljonen ska användas till att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys som
synliggör kommunens nuläge och ta fram förstag till åtgärdsplan för att optimera vår ITsäkerhet och en utvecklingsväg för bättre samordning.
Föreslagen ökning av fastställd ram 2022= plus 1 miljon kronor
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.
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Dnr KS 2021/652

Start av investeringsprojekt inom kommunstyrelsens verksamhet
2022
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta Investeringsprojekt

år 2022 och lämna slutredovisningar när projekten är slutförda.
Sammanfattning av ärendet

För att samhällsbyggnadsförvaltningen ska kunna upphandla och starta sina projekt tidigt år
2022 behöver följande investeringsprojekt startbesked:
Övergripande
• Centrumutveckling - torg/parker
Fastighetsenheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anpassning av turistinformationen Dalslands center (inv Samhällsbyggnad)
Kyl samt ombyggnad av cafeteria Rådahallen
Styrsystem i källaren på Rådahallen (investering samhällsbyggnad)
Brygga Gästhamnen Håverud
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF
Tillgänglighetsanpassning kommunhus - utredning
Bergs ombyggnad
Bergs ombyggnad IT
Om -Ny byggnad förråd
Takbyte
Fönsterbyte Georgsgatan
Uppdatering av utemiljö på skolor (1 skola/år)
Solceller
Åsebro skola, fettavskiljare köket
Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå
Elverk portabla

Gata-Parkenheten
• Uppdatering av lekplatser
• Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning
• Reinvestering asfalt
• Utbyggnad Sapphult
• Utbyte Gatubelysning
• Belysning Lilla spåret. Åsensbruk
• Trafikutredning tung trafik Ö Industri området
• Gator runt Ugglan
• Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
• Trafik/Trivselåtgärder Österrådaplan/Telaris
• Utbyte badbrygga Vita Sannar
• Ny traktor
• Sandlada
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Offentlig renhållningsenheten
• Asfalt vid Hellbergs FTI-station
Serviceenheten
•
•
•
•
•
•

Stekbord Åsebro
Diskmaskin Fagerlid
Ugn Karolinerskolan
Avsvalningskyl Skållerudshemmet
Köksblandare Råda köket
Maskiner lokalvården

VA enheten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanering ovidkommande vatten
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.
Köpmannebro
Anolfsbyn-Åsensbruk
Solceller inkl. papptak
Intagsledning Vita sannar fördyring
Nya personalutrymmen VA
Nytt kartsystem
Utbyte PLC anläggningar

Fjärrvärmeenheten
•
•
•
•

Panna Kroppefjäll
PC Klippvägen brännare
PC Södra Åsen brännare
Anpassning pannor till nya miljökrav

Arbetsutskottet beslutade den 14 december 2021, § 421, att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadschefen för att klargöra listan med belopp och datum för slutredovisning.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut KS 2021/96 Budget 2022
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 421.
• Redovisning av belopp och datum för slutredovisning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta Investeringsprojekt år 2022 och lämna slutredovisningar när projekten är
slutförda.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Enhetschef VA
Enhetschef Renhållning
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Enhetschef Gata/park
Enhetschef Kost/service
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr KS 2021/588

Långsiktig lösning för förskoleverksamheten i Åsebro, delredovisning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner delredovisningen.
Sammanfattning
Efter en längre tid av befolkningsminskning i kommunen stängdes förskolan ”Skogsbrynet” i
Åsebro. Förskoleverksamheten flyttade in i Åsebro skolas lokaler. Under de senaste åren har en
ökad efterfrågan av barnomsorg har skett i Åsebro på grund av en ökad inflyttning. Hittills har
fler förskoleplatser möjliggjorts genom ombyggnationer i Åsebro skola med resultatet att två
ytterligare småbarnsavdelningar har kunnat starta.
Från och med januari 2022 konstateras ett ökat barnomsorgsbehov motsvarande 13 platser. I
januari 2022 är behovet 7 platser, under februari ytterligare två platser och under våren 4
platser.
Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera mer förskoleverksamhet i nuvarande
lokaler, varken i förskole- eller skoldelen. Prognosen från SCB visar att antalet skolelever
kommer att vara konstant inom de närmaste åren samt nuvarande klasstorlekar tillåter ett ökat
antal elever i befintliga klassrum.
SCB prognostiserar att antalet barn som föds i Åsebroskolas upptagningsområde kommer att
ligga på cirka 11 barn per år. Vid en planering i linje med SCB:s prognos ryms behovet av
förskoleplatser i nuvarande förskolelokaler. Det nu uppkomna behovet av fler förskoleplatser till
följd av ökad inflyttning bedöms av förvaltningen utifrån SCB:s prognos som tillfällig.
Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § xxx, att ge kommunchefen i uppdrag att,
tillsammans med kultur- och utbildningschefen och samhällsbyggnadschefen, ta fram ett förslag
till en långsiktig lösning för förskoleverksamheten i Åsebro med hänsynt till situationen
kommunen i övrigt. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 11 januari 2022.
Delredosningen lämnas vid sammanträdet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner delredovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§9

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Läkemedelsrening VA
Anders Broberg informerar hur en eventuell läkemedelsrening påverkar VA-taxan för
konsumenterna, problematik kring upphandling, bidrag m.m. Eftersom det i dagsläget inte
finns några lagkrav får förvaltningen ha frågan under uppsikt och avvakta med att gå vidare.
• Flytt av befintliga VA-ledningar på fastigheten Mellerud Anden 7
Ordföranden och VA-chefen informerar från möte med företrädare för Hellbergs.
• Möte med veteranbilsklubben
Ordföranden, samhällsbyggnadschefen och Daniel Jensen (KD) rapporterar från möte om
framtida veteranbilsträffar i Sunnanå hamn kommande säsong.
• Nedskräpning på återvinningsstationer
Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar åtgärder för att motverka nedskräpning på kommunens
återvinningsstationer. Samhällsbyggnadschefen informerar om att det sker daglig städning
på samtliga stationer utom i Grinstad. Förslag om information m.m. i Melleruds Nyheter.
• Byggnadsprojekt i kvarteret Ugglan.
Samhällsbyggnadschefen informerar om Hovdalas informationsmöten/Skanskas projektering.
• Träff med Trafikverket
Samhällsbyggnadschefen informerar om träff/kontakter angående övergång vid köpcentret
och permanenta lösningar av långa transporter förbi rondeller m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Presentation av förstudie Upplevelsecenter Dalsland
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
VD för Visit Dalsland presenterar förstudien Upplevelsecenter Dalsland.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/686

Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för arbete mot våld i nära relationer
2022 - 2024 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2021, § 94, att delvis anta en motion om att
Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
och våld i nära relationer motionen genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
handlingsprogram som beskriver övergripande mål, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära
relationer i Melleruds kommun.
Bengtsfors och Melleruds kommuner behöver en strategi för att tydliggöra kommunens ställning
och syn på våld i nära relationer som en allvarlig och viktig samhällsfråga. Det är av vikt att
samtliga förvaltningar driver ett aktivt utvecklingsarbete inom detta område.
Syftet med strategin är att inom Bengtsfors och Melleruds kommun synliggöra, motverka och
förebygga våld i nära relationer. Men även uppmärksamma våldsutsatthet hos särskilt sårbara
grupper.
Strategin beskriver hur Bengtsfors och Melleruds kommun definierar och förhåller sig till våld i
nära relationer. Strategin ska bidra till att personal inom förvaltningarna och de kommunala
bolagen har god kännedom och medvetenhet om våld i nära relation.
De åtgärder som lyfts fram i strategin har som mål att ge förutsättningar för att stärka arbetet
mot våld i nära relationer under perioden 2022–2024.
Socialnämnden beslutade den 21 december 2021, § 190, att föreslå kommunfullmäktige att
anta Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022 - 2024 enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22, § 94
Förslag Strategi för arbete mot våld i nära relationer 2022-2024.
Socialnämndens beslut 2021-12-21, § 190.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta Strategi för arbete
mot våld i nära relationer 2022 - 2024 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/602

Projekt Platsvarumärke Mellerud
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats är
igång. Syftet med projektet är att tillsammans med alla som bor, verkar och besöker Mellerud,
skapa en gemensam bild över vad vi förknippar vår plats med och som bidrar till att öka
stoltheten och attraktionskraften för hela kommunen. Den bilden ska senare kunna användas
för att marknadsföra Mellerud som plats på olika sätt.
Alla platser har ett varumärke, oavsett om man vill eller inte. Det består av den samlade bilden
som alla som bor och verkar på platsen ger av sin plats. Idag konkurrerar alla platser med
varandra om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar – något som ligger
till grund för ett gott samhälle. Ett framgångsrikt platsvarumärke används av många företag
och organisationer på platsen för att skapa en enhetlig bild av platsen. Det ägs av alla som vill
berätta om sin plats.
Med platsvarumärket Mellerud menar vi alla platser i det geografiska området Melleruds
kommun, från Håverud i norr till Bolstad i söder.
Näringslivsutvecklaren och kommunikatören informerar om det pågående arbete med att ta
fram ett platsvarumärke för hela Mellerud.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/338

Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer
för åren 2022-2026
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun –
riktlinjer för åren 2022-2026 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ett bostadsförsörjningsprogram innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen enligt
lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska beslutas varje mandatperiod. Melleruds nuvarande bostadsförsörjningsprogram löpte ut 2016.
Förslag till bostadsförsörjningsprogram har samråtts och reviderats utefter inkomna synpunkter.
Inga större revideringar jämfört med samrådshandlingarna har skett.
Tjänstemannaförslaget innebär att föreslå kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet enligt föreliggande förslag.
Arbetsutskottet beslutade den 14 december 2021, § 429, att återremittera ärendet till vidare
handläggning för att inhämta ytterligare underlag från Socialförvaltningen. Redovisning av
uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 11 januari 2022.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer för åren 2022-2026
Samrådsredogörelse.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-12-14, § 429.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta

Bostadsförsörjningsprogram för Melleruds kommun – riktlinjer för åren 2022-2026 enligt

föreliggande förslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/678

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor
enligt föreliggande förslag.
2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings/tillsynstid.
Sammanfattning av ärendet
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och med 2021 på en ny
taxemodell från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Isamband med tillämpningen av den
nya taxan har ett behov av förtydligande kompletteringar noterats gällande vissa
verksamheter, framför allt i bilaga 2. Bilaga 3 har förenklats, men innebär ingen egentlig
förändring avseende tillämpningen. Två förslag på tillägg har tillkommit i taxebestämmelserna;
dels avseende begränsning av den restid som får debiteras i samband med timavgift, dels
gällande mindre justeringar som miljö- och energinämnden själv kan besluta om i bilaga 1- 3
utan att taxan behöver fastställas på nytt av fullmäktige.
Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 40, att rekommendera kommunfullmäktige i
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att
1. Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande
bilagor att gälla från och med 1januari 2022.
2. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område 2022
• Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 69.
• Dalslands miljö- och energiförbund 2021-11-25, § 40.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor
enligt föreliggande förslag.
2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings/tillsynstid.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/679

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer enligt
föreliggande förslag
2. besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma
handläggnings-/tillsynstid.
Sammanfattning av ärendet
Taxan avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer har uppdaterats och getts en
ny utformning för att samtliga taxor ska ha ett likvärdigt utseende och innehålla samma
formalia. Ändringarna i taxan utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett
fastställande av maximal restid som får debiteras vid timavgift.
Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 41, att rekommendera kommunfullmäktige i
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att
1. Fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer att
gälla från och med 1januari 2022.
2. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer 2022
• Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 70.
• Dalslands miljö- och energiförbund 2021-11-25, § 41.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa förslag till taxa för tillsyn inom lagen för tillsyn av sprängämnesprekursorer enligt
föreliggande förslag
2. besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma
handläggnings-/tillsynstid.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/680

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område enligt föreliggande förslag.
2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings/tillsynstid.
Sammanfattning av ärendet
Taxan avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område har uppdaterats och getts en ny
utformning för att samtliga taxor ska ha ett likvärdigt utseende och innehålla samma formalia.
Ändringarna i taxan utgör i sak ingen ändring i tillämpningen, undantaget ett fastställande av
maximal restid som får debiteras vid timavgift.
Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 42, att rekommendera kommunfullmäktige i
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att
1. Fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskydds lagens område att gälla från och
med 1januari 2022.
2. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens
område 2022
• Dalslands miljö- och energinämnd 2021-09-23, § 71.
• Dalslands miljö- och energiförbund 2021-11-25, § 42.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område enligt föreliggande förslag.
2. timavgiften för tillsyn enligt ovanstående taxa ska vara 1 002 kronor/timma handläggnings/tillsynstid.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/681

Dalslands miljö- och energiförbunds taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels
stiftningen för 2022 med tillhörande bilaga, innebärande oförändrad timtaxa enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har uppdaterats med anledning av
ändringar i lagstiftningen. Eftersom kommunerna inte har uppgifter inom foderkontroll har
detta begrepp utmönstrats i det föreliggande förslaget. Taxeförslaget omfattar inte heller
kontroll av animaliska biprodukter (ABP).
Det nya begreppet "annan offentlig verksamhet" har införts i taxan och avser enligt
kontrollförordningen annan verksamhet än offentlig kontroll som utförs av en myndighet med
kontrolluppdrag. Exempel på "annan offentlig verksamhet" är utfärdande av förelägganden vid
bristande efterlevnad, handläggning och utredning av livsmedelssanktionsavgifter och
handläggning kopplad till faroanalyser i dricksvattenkontrollen.
Den föreslagna taxan medger också möjlighet att ta ut avgift för kontroll vid inköp under dold
identitet.
Direktionen beslutade den 25 november 2021, § 39, att rekommendera kommunfullmäktige i
kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att Fastställa förslag till taxa för
offentlig kontroll enligt livsmedelsstiftningen med tillhörande bilaga, innebärande oförändrad
timtaxa, att gälla från och med 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen
• Dalslands miljö- och energinämndens beslut 2021-11-04, § 77.
• Dalslands miljö- och energiförbundets beslut 2021-11-25, § 39.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxa för
offentlig kontroll enligt livsmedels stiftningen för 2022 med tillhörande bilaga,
innebärande oförändrad timtaxa enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/620

Svar på remiss - Revidering av vattenvårdsplan för Vänern - mål
och åtgärder
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att erinra kopplat till de förslag på
fokusområden som presenterats och ser fram emot det fortsatta gemensamma arbetet.
Sammanfattning av ärendet
Vänerns vattenvårdsförbund påbörjade under 2020-2021 en revidering av vattenvårdsplanen
för Vänern. Nuvarande plan gäller mellan åren 2016-2021.
Förslaget är att nästa vattenvårdsplan ska löpa över åtta år med kampanjer/fokusområden
som pågår i två år åt gången. De förslag till åtgärder som presenteras är just förslag på vad
vattenvårdsförbundet kan göra tillsammans med medlemmarna för att jobba mot vattendirektivets krav och efter de globala målen i Agenda 2030. Vänerns Vattenvårdsförbund skalar
helt enkelt ner åtgärderna så att de är anpassade för Vänern och dess närområden. Förbundets
roll är att kicka igång arbetet med fokusområden och se samordningsvinster mellan olika
aktörer och där det är möjligt även hålla ihop större projekt.
Remissen efterfrågar eventuella svar på följande:

• Har vi valt rätt fokusområden? Om inte vad saknas?
• Är tidsplanen för fokusområdena bra/realistisk?
• Fler förslag till lämpliga aktiviteter till respektive fokusområde och hur vi kan genomföra
dessa tillsammans med er medlemmar. Även prioritering av aktiviteter - vilka aktiviteter ser
din organisation som mest angelägna att genomföra?
• Har du och din organisation fler förslag på lämpliga arbetssätt?
• Något annat du och din organisation vill skicka med?
Kommunens svar på remissen ska vara inne senast den 31 januari 2022.
Vid Vänerns Vattenvårdsförbunds styrelsemötet den 8 mars 2022 tas synpunkterna om hand
och ett färdigt förslag bereds till årsmötet den 5 maj 2022 där en ny reviderad vattenvårdsplan
presenteras och som då kan fastslås av stämman.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar – förslag till revidering av vattenvårdsplan för Vänern - mål och åtgärder
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun har inget att
erinra kopplat till de förslag på fokusområden som presenterats och ser fram emot det fortsatta
gemensamma arbetet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 19

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• IT-säkerhet
Michael Melby (S) lyfter frågan om kommunens IT-säkerhet med anledning av IT-attacken
mot Kalix kommun. Ordföranden informerar om enhetschefen för Digital service svar
angående eventuella risker.
• Covid
Michael Melby (S) efterfrågar information om händelseutvecklingen kring pandemin.
Ordföranden kommer att informera partierna om aktuellt läge och restriktioner som
kommunen vidtar. Kommunchefen informerar om läget inom förvaltningarna.
• Extra försörjningsstöd inför julhelgen
Ordföranden informerar om P¤ Västs rapportering kring en enkät bland kommuner
om kommunernas hantering av eventuellt extra försörjningsstör inför julhelgen.
Daniel Jensen (KD) informerar om socialnämndens rutiner.
• Teamsmöte med Scandia
Ordföranden uppdrar till Eva Pärsson (M) och Ulf Rexefjord (SD) att ordna ett Teamsmöte
med representanter för Scandia i Minnesota, USA.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Möte om politikerdatorer
Eva Pärsson (M), Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S) rapporterar från möte
om framtida politikerdatorer den 15 december 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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