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Dnr KS 2021/641

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun, revidering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program
för Melleruds kommun.
2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars
2022.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.
Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare.
Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har
utvecklats under det senaste decenniet.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-26, § 4.
• Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
• Presentation/diskussionsmaterial
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program
för Melleruds kommun.
2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars
2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Kultur- och utbildningschefen
Enhetschef Kulturskolan
Kultursamordnaren
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Dnr KS 2021/628

Hälsokällan - inriktningsdokument för 2022 - 2025
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom förslag till inriktningsdokument
för Hälsokällan 2022-2025.
Sammanfattning av ärendet
Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med barn och ungas
hälsa. Hälsokällan utför detta uppdrag genom att möta det som benämns ”viktiga vuxna” –
vuxna som arbetar med barn och unga; i förskola, skola, ungdomsmottagning, familjecentral
med mera.
Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals kommunalförbund,
Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner.
Verksamheten finansieras i huvudsak genom verksamhetsbidrag från 13 av Fyrbodals 14
kommuner och Västra Götalandsregionen, men till viss del också med tillfälliga projektmedel
och deltagaravgifter vid vissa aktiviteter/utbildningar.
Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal mellan kommunalförbundet, medverkande
kommuner och Västra Götalandsregionen. Det finns också ett fyraårigt inriktningsdokument
som mer i detalj beskriver arbetssätt och fokus för Hälsokällan.
Nuvarande dokument gäller året ut varför ett förslag till inriktningsdokument för åren 20222025 tagits fram. Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara
fortsatt relevant och bygger på långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande
fyraårsperiod.
Fyrbodals kommunalförbund har den 28 oktober 2021, § 89, beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att godkänna inriktningsdokumentet.
Beslutsunderlag
• Förslag till inriktningsdokument för Hälsokällan 2022-2025.
• Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2021-10-28, § 89.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom förslag till inriktningsdokument för Hälsokällan 2022-2025.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Folkhälsostrategen
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Dnr KS 2021/538

Svar på remiss – Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som Melleruds kommuns svar avseende
rubricerad remiss.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett utkast (version 1.0) till länets beredskapsplan
för civilt försvar. Remissen består av ett huvuddokument med ett antal bilagor. Ytterligare ett
antal bilagor kommer att skickas på remiss vid ett senare tillfälle. Kommunen väntas yttra sig
över samtliga remitterade handlingar.
De svar Länsstyrelsen vill ha svar på är:
• Är syfte och mål med planen tydligt?
• Är innehållet förståeligt?
• Bör något läggas till?
• Bör något tas bort?
Beslutsunderlag
• Remiss bestående av brev, missiv, huvuddokument samt bilagorna 1, 7.1, 7.2, 7.3, 13
och 14
• Förslag till remissvar
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag
som Melleruds kommuns svar avseende rubricerad remiss.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 397

Säkerhetsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap:
• Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.
• Utredning om ny lag för brottförebyggande arbete i kommunerna.
• Möte 26 november 2021 med polisområde Fyrbodal och kommunerna i området.
• Krissamverkanskonferens i Västra Götaland 23 november 2021.
• Temadagar om totalförsvaret.
• Krisberedskap
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 2021/640

Utrustning för hybridmöten i Tingshuset
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om
1. inköp och installation av utrustning för att möjliggöra så kallade hybridmöten med
150 tkr.
2. att finansiering regleras vid överföringsbudgeten till 2022 genom 2022 års
investeringsanslag för diverse inventarier och Datorer EDS.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna av hybridmöten i
Tingshussalen. EDS har kommit fram till att genom rätt mötesmetodik och komplettering av
utrustningen i Tingshussalen är det möjligt att genomföra hybridmöten och följa
kommunallagens krav. Förbättringen kommer även att underlätta för kommunens
webbsändningar av fullmäktiges möten.
Kostnaden beräknas uppgå till cirka 150.000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar om
1. inköp och installation av utrustning för att möjliggöra så kallade hybridmöten med
150 tkr.
2. att finansiering regleras vid överföringsbudgeten till 2022 genom 2022 års
investeringsanslag för diverse inventarier och Datorer EDS.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/568

Finansiering av nytt HR-system
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.
2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya lagkrav mm.
Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projekt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar at:
1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.
2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/615

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med
revisionsrapport
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-01--202108-31.
Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än
budget. Budgetavvikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation
för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den
positiva budgetavvikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och energistrategiska
arbetet ännu inte har använts.
För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om
konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än
budgeterade resultatet för 2021 som är -0,5 mkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31.
Revisionsrapport med utlåtande.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, § 20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/627

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01—2021-08-31.
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en avvikelse mot budget
på +864 tkr för perioden. Budgetavvikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av
vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin.
Prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en avvikelse mot budget
på +808 tkr.
Beslutsunderlag
• Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
• Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; § 85
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/633

Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.
2. anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetpropositionen för 2021 beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget ”Säkerställa
en god vår och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har
ansökt och erhållit bidraget från Socialstyrelsen för 2021. Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade medel
för 2021 kommer inte att återkrävas.
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och utveckla god
redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.
RKR beslutade i oktober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag för 2021 framgår att: rekvirerade medel för 2021 kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget 2021 klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.
Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats. Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 för helåret.
Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.
2. anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/624

Omfördelning av medel inom kommunstyrelsens budget för 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. omdisponera högst 550 tkr från kommunstyrelseförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen för 2021, avseende engångsåtgärder inom parkverksamhet och
fastighetsverksamhet.
2. ett tilläggsanslag för samhällsbyggnadsförvaltningen för kvarstående kostnader för röjning
vid Upperud under 2022, dock högst 200 tkr. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens
förfogande anslag.
Sammanfattning av ärendet
Vid prognosen i delårsbokslutet prognostiserades ett överskott för kommunstyrelseförvaltningen
med + 4,5 mkr för 2021. Till stor del orsak av lägre kostnader för Covid-19. Inom
samhällsbyggnadsförvaltningen finns behov av ett antal engångsåtgärder för att öka
kommunens attraktivitet. Bland annat röjning av stranden vid Näs Sannar, röjning av sly vid GCvägar för att öka tryggheten mm. Det finns även ett föreläggande gällande rivning av Sandlycke
gård. Medel föreslås därför omdisponeras från kommunstyrelseförvaltningens budget till
samhällsbyggnadsförvaltningens budget under 2021.
Åtgärderna är följande:

Belopp tkr:

Översyn av träd vid Wibergsön

25

Röjning av strand vid Näs Sannar

45

Röjning vid Upperud, ta fram fornminne

200

Röjning av sly bakslänter, öka trygghet mm

40

Rivning av Sandlyckegård, föreläggande från BN

240

Totalt

550

Det är osäkert om framtagning av fornminne vid Uppreud hinner genomföras i år, till följd av
att godkännande måste ske av Länsstyrelsen. Om denna åtgärd inte helt hinner genomföras
innan årsskiftet föreslås att resterande kostnad under 2022 finansieras ur förfogandeanslaget.
Motsvarande summa minskas från omdisponering från kommunstyrelseförvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen för 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. omdisponera högst 550 tkr från kommunstyrelseförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen för 2021, avseende engångsåtgärder inom parkverksamhet och
fastighetsverksamhet.
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2. ett tilläggsanslag för samhällsbyggnadsförvaltningen för kvarstående kostnader för röjning
vid Upperud under 2022, dock högst 200 tkr. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens
förfogande anslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/474

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden se till
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
Kommunfullmäktige antog 2021-03-21; § 12 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar
till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. dvs.
de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
• Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm
Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av
den interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska finnas en riskbedömning.
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en
riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kommunen utsätts för.
Riskerna har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De riskerna med högre värde
kommer granskas i intern kontrollplanen. Dialog har även genomförts med KS presidium
angående riskbedömning och värdering.
Under 2022 kommer kommunstyrelseförvaltning göra riktade åtgärder och kontorllerinom
följande område:
Riskområde:

Åtgärd

Behörigheter ekonomisystem

Kontroll av riskbehörigheter

Brister i den tekniska infrastrukturen

Plan för kontinuerligt utbyte av utrustning

Delegering

Stickprov på efterlevnad av delegationsordning

Direktupphandling dokumentationsplikt

Kontroll på att upphandlingar görs i
anvisat system

Avslut av anställning

Stickprov på att checklista följs vid avslut av anställning

Statsbidrag

Organisation för bevakning och metodstöd

Riktlinjer privata utförare

Utarbeta riktlinjer för privata utförare
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Risker med avvikelser från 2021 års intern kontrollplan kommer även följas upp i
2022 års plan.
Under 2022 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen riktade åtgärder och kontroller inom
följande område:
Riskområde:

Åtgärd

Arrenden

Kontroll av avtal

Delegering

Stickprov på efterlevnad av delegationsordning

Avslut av anställning

Stickprov på att checklista följs vid avslut av anställning

Risker med avvikelser från 2021 års intern kontrollplan kommer även följas upp i
2022 års plan.
Beslutsunderlag
• Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen
• Riskanalys och intern kontrollplan samhällsbyggnadsförvaltningen
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan
för 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/579

Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun förordar att samverkansavtalet gällande Kommunakademin Väst löper
på tills vidare.
2. godkänna en långsiktig medfinansiering med 2,75 kr/invånare och år från och med 2023.
3. kostnaden hanteras i budgetarbetet inför 2023.
Sammanfattning av ärendet
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.
Arbetsutskottet inom Fyrbodals kommunalförbund beslutade i oktober 2020 att utse en
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen har
berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett förslag till
den politiska styrgruppen.
Under 2022 finansieras Kommunakademin Väst via en extra debitering från kommunerna om
2,75 kr/invånare. Detta ställde sig KSAU bakom i ett beslut i juni 2021.
På Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskottets möte den 7 oktober 2021, § 82, gjordes
bedömningen - baserat på den politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag
framtaget som gör att respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett ställningstagande om huruvida man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om man
förordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet
upphör att gälla 31 december 2022.
Den sammanlagda summan som kommunerna ska finansiera är 750 000 kr. Fördelning mellan
kommunerna grundar sig på folkmängd och innebär för Melleruds kommun 2,75 kr/invånare
eller totalt cirka 25 tkr. För att avtalet ska komma till stånd krävs samtliga kommuners
godkännande.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun förordar att samverkansavtalet gällande Kommunakademin Väst löper
på tills vidare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-30

sida
17

2. godkänna en långsiktig medfinansiering med 2,75 kr/invånare och år från och med 2023.
3. kostnaden hanteras i budgetarbetet inför 2023.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att
1. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt § 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
2. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
3. att dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.
4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL18.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 216, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.
Beslutsunderlag
• KF § 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Cirkulär 18:31
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF -KL 18)
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• Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
• Vissa förtydliganden till OPF-KL
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 216.
• Förtydligande – Skillnaderna mellan OPF 14 & 18,
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 369.
• Nytt förslag - omställningsstöd
• Kommunstyrelsen beslut 2021-11-03, § 256.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s
rekommendationer, att
1. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt § 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
2. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
3. att dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.
4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL18.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att
1. § 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse "För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det
ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent. Det ekonomiska
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger
tolv det senaste året."
2. § 5 - strykes i sin helhet
3. § 6 - Första stycket ges ny lydelse. "Omställningsersättning enligt § 4 ska
samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster.
4. § 6 - Andra stycket strykes i sin helhet.
5. Föreslagna ändringar tillämpas omgående.
Beslutsgång
1:e vice ordföranden ställer det egna och Ulf Rexefjords mot varandra och finner att
arbetsutskottet det egna förslaget.
Omröstning begärs
Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till 1:e vice ordförandens förslag.
Nej-röst till Rexefjords förslag.
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Omröstningsresultat
Med två ja-röster för 1:e vice ordförandens förslag och en nej-röst för Rexefjords förslag och en
som avstår beslutar arbetsutskottet att bifalla 1:e vice ordförandens förslag.
Ordinarie ledamöter
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Michael Melby
Ulf Rexefjord
Morgan E Andersson
Summa

Justerandes sign

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

Ersättare

Parti

Thomas Hagman
-----

(S)

Ja
X
X

X
2
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§ 407

Information kring offentlig renhållning och förslag på fortsatt
organisation
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Offentlig renhållning, tidigare kallat servicelaget har genom åren haft ett stort ansvar för att
hålla det rent och snyggt från nedskräpning i kommunen. Regelbunden skötsel utförs dagligen
på gator, parker och torg i våra tätorter samt vid återvinningsstationer, lekplatser och
rastplatser. Man ansvarar även för papperskorgar, hundlatriner, grillplatser, badplatser samt
borttag av klotter. Vintertid stöttar man i med snöskottning/halkbekämpning hos de kommunala
verksamhetsfastigheterna.
I Sverige ser man att nedskräpningen ökar och detta tyvärr även i Melleruds kommun. Hur
önskar vi att framtidens standard ska se ut i Melleruds kommun? Idag har vi svårt att
upprätthålla den standard som vi är vana vid.
De som idag utför dessa uppgifter för kommunen har olika anställningsformer som är via någon
form av bidrag och som även är under tidsbegränsade perioder.
För att öka stabiliteten och kunna utföra det behov som finns gällande offentlig renhållning
behövs en grundbemanning som man vet består och som kan vara ett stöd för de personer som
kommer från AME & LSS. Här är det viktigt med minst två personer som har körkort. Detta är
idag svårt att få tag i, vilket skapar problem.
Offentlig renhållnings framtida behov är att få ekonomi att anställa en person som kan vara
handledare och som har en anställning som är på lång sikt så att vi kan säkra upp de två bilar
som finns idag. Detta skulle ge oss en stabil verksamhet som kan utföra det ökande behovet av
renhållning.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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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Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
• Utbyggnad VA vid Hellbergs fastighet.
• VA i Dals Rostock. Inga nya kunder innan utvärdering av kapacitet och ny detaljplan
genomförts.
• Larm och bevakning.
• Familjecentralen.
• Frykenbyggnaden efter branden.
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 2019/596

Sunnanå Hamn – upphandling av verksamheter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschefen har lyft frågor kring vad som ska upphandlas av extern utförare i Sunnanå
Hamn och vad som ska skötas i kommunal regi.
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2019, § 360, att återremittera ärendet för att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska komplettera beslutsunderlaget med sammanställningar
gällande verksamheterna i Sunnanå Hamn.
Enhetschefen Fjärrvärme/fastigheter informerar om förutsättningarna för upphandling av
verksamheter i Sunnanå Hamn.
Arbetsutskottet beslutade den 9 februari 2021, § 32, att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2021.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, § 105, att utifrån förd diskussion ta upp ärendet
till ny behandling vid arbetsutskottet den 6 april 2021.
Arbetsutskottet beslutade den 6 april 2021, § 113, att ge enhetschefen för Fjärrvärme/fastighet
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla verksamheterna vid Sunnanå Hamn
2023. En delredovisning av uppdraget ska lämnas vid arbetsutskottets sammanträde den
14 december 2021.
Nya förutsättningar har uppstått med anledning av exploatörs utbyggnadsplaner. Förvaltningen
vill vänta med förslag angående upphandling av verksamheter.
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 2021/639

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Sjöskogen – begäran om planuppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till upphandlingsunderlag.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Mellerud har nyligen antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun. I
den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande FÖP, fördjupad
översiktsplan.
När intresset av byggbar mark nu ökar samtidigt som utbudet minskar är det viktigt att arbetet
med FÖP:en påbörjas.
Beslutsunderlag
• Melleruds översiktsplan, nu-2030 ( www.oversiktsplan.mellerud.se )
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till upphandlingsunderlag.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Bygglovhandläggaren
GIS- och kartingenjören
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Dnr KS 2021/626

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i Dalsland diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland” (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025. I planen beskrivs bland annat hur
genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
att medverka till och driva satsningar inom ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.
Beslutsunderlag
• Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/637

Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa,
fetma och språkförstående, uppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år)
avseende tandhälsa, fetma och språkförstående.
2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2021, § 130, att anta en motion om att
Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa i den del som avser
tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en plan för arbetet med barn och unga (0 – 20 år) i Melleruds kommun.
Beslutsunderlag
• Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-17, § 130.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år)
avseende tandhälsa, fetma och språkförstående.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 april 2022.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Folkhälsostrategen
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§ 413

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Samverkan mellan skolan – näringsliv. Förslag på struktur för företagsbesök från
grundskolan. Utmaningen är resor för skolor utanför tätorten.
• Projekt Pltsvarumärke – dialog avslutas idag. Förslag till varumärkesstrategi i december
2021.
• Förbereder fördjupad diskussion för strategisk utveckling av verksamhetsområden.
• Marknadsföra Sapphult – skylt på gång, målsättning innan jul.
• Etableringsärenden – 1 aktuell för Sapphult samt stödjer etablering i Dalskog.
• Vilja att göra utskick till alla företag – undersöker nu kostnad och process med fortsättning
sedan att göra ett välkomstutskick till alla nystartade företag.
Förslag till beslut på sammanträdet
1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 414

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker Dalslands Bilhandel AB i Melleruds kommun för att
informera sig om företagets verksamhet och framtidsplaner.
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