KALLELSE
2021-09-28

DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSEN

Onsdagen den 6 oktober 2021, klockan 08.30 – 12.30
Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen och via Microsoft Teams

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sam m anträdet - var vänlig anm äl dig
till kom m unstyrelsekontorets kansli, e-post kom m unen@m ellerud.se eller tfn 181 04,
senast kl. 09.00 dagen före sam m anträdet.
Ledamöter
Morgan E Andersson
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Youseff El-Ghoul
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

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

Ersättare
Martin Eriksson
Mauri Simson
Harald Ericson
Ahmed Mahmoud
Ludwig Mossberg
Sture Bäckström
Christine Andersson
Kent Bohlin
Florence Jonasson
Eva Ericson
Martin Andersson

Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

(C)
(L)
(M)
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare - Marianne Sand-Wallin (S)
Val av ersättare för justerare – Thomas Hagman (S)
• Tidpunkt för protokollets justering – 7 oktober 2021, klockan 13.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i
Melleruds kommun

Kommentar
Dovile Bartuseviciute, kl. 08.35

2

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab –
omfördelning av investeringsmedel

3

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 2/2021
för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Peter Mossberg, kl. 08.45
Linda Hamrin
Magnus Olsson
ARBETSMATERIAL
Magnus Olsson, kl. 08.55
Lena Franke
Karl-Olof Petersson
Anna-Lena Andersson
BILAGA

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

1

Sida
3
17

23

4

Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 2/2021 för
Melleruds kommun

Elisabeth Carlstein, kl. 09.30
Karl-Olof Petersson
Berit Hallersbo
BILAGOR
Elisabeth Carlstein

25

5

Begäran om att få ianspråkta investeringsmedel för
2022 till IT-system för IFO

6

Begäran om att få nyttja investeringsanslag för
2022 till inventarier Fagerlid

Elisabeth Carlstein

35

7

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Berit Hallersbo, kl. 10.00

38

8

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds
kommun

Berit Hallersbo

64

9

Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom
Melleruds kommun

Berit Hallersbo

80

10

Planuppdrag avseende ändring av stadsplan för
nordöstra delen av Melleruds köping

Jonas Söderqvist, kl. 10.30
Maria Wagerland

100

11

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5
m.fl.

Jonas Söderqvist
Maria Wagerland

122

12

Överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4

Maria Wagerland
ARBETSMATERIAL

130

13

Försäljningsprocess för tomter i kvarteret Ugglan i
Mellerud

Maria Wagerland
BILAGA

141

14

Rapport över ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lag om service till
funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2021
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, arbetsutskott och miljö- och
hälsoråd 2022
Kompletteringsval av ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott

Daniel Jensen

148

Ingrid Engqvist

152

17

Redovisning av obesvarade motioner

Karl-Olof Petersson

161

18

Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Karl-Olof Petersson

165

19

Redovisning av besvarade medborgarförslag

Karl-Olof Petersson

171

20

Redovisning av delegationsbeslut

Karl-Olof Petersson

177

21

Anmälan

Karl-Olof Petersson

178

22

Aktuella frågor

179

23

Rapporter

180

15
16

Ordföranden

/

2

32

160

Chefssekreterare

MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202L-09-29

ÄRrnor r

Dnr KS 2021/470

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för bidrag till studt?förbund
verksamma i Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, 5 57.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget

till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbundet beslutade i juni 2017 att
utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
stud ieförbu ndsavdeln i nga rna i Västra Göta

Den

3l januari

la

nd.

2018 beslutat kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för kommunalt anslag

till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun, Förslaget ska redovisas senast september
202L.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för studieförbunden
och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med
det statliga bidragssystemet för studieförbund.

Beslutsunderlag

o Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av
kommunfullmäktige, 2005-05-18, 5 57.
o Kommunstyrelsens beslut 20IB-02-O7, g 29.
o Kommunstyrelsens beslut 202O-L2-02, g 282.
o Reviderade Regler för bidrag tillstudr?förbund verksamma i Melleruds kommun.
. Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L,5 290.
u

i

3

MELI.ERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOCSPROTOKO LL

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

a

sida

202r-09-21

rbetsutskott

5 290

3

Dnr KS 202U470

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för bidrag ti// studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, 5 57.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fordelningsmodell för det statliga bidraget
till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbundet beslutade ijuni 2017 att
utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studiefcirbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Den 31 januari 2018 beslutat kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för kommunalt anslag

till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Forslaget ska redovisas senast september
242r.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för studieförbunden
och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med
det statliga bidragssystemet for studieförbund.

Beslutsunderlag

. Brdragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av
kommunfullmäktige, 2005-05-18, 9 57
o Kommunstyrelsens beslut 2018-02-A7, S 29.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, 9 282.
. Reviderade Regler för bidrag tillstudreförbund verksamma i Melleruds kommun.
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
.

u

Förslag

till beslut

i

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till
RiktliryEr för bidrag tillstudieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, g 57.

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

Justerandes sign

Utd ragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

202r-09-0

Diarienummer

Sida

Ks 20211470

1(4)

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma
Melleruds kommun
Förslag

i

till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till "Riktlinjer för bidrag till
studieforbund verksamma i Melleruds kommun."

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument "Bidragsregler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun", fastställd av
kommunfullmäktige 2005-05-18.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fordelningsmodell för det
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands
Bildningsförbundet beslutade ijuni 2017 att utarbeta en ny rekommendation for
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna iVästra
Götaland.

3l januari 2018 beslutat

kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för
kommunalt anslag till studieforbund verksamma i Melleruds kommun.
Den

Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till
uppdaterade regler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Förslaget
ska redovisas senast september 2021.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för
studieförbunden och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor
utsträckning harmonierar med det statliga bidragssystemet för studieförbund.

Beslutsunderlag
. Regler for studieförbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av

.
.
.
.

kommunfullmäktige, 2005-05-18, 5 57.
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-31, 5 29.
Kommunstyrelsens beslut 2020-72-02, 5 282.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
Reviderade Regler för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fordelningsmodell för det
statliga bidraget till studieforbundens verksamhet. Västra Götalands
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna iVästra
Götaland.
Kommunstyrelsen beslutade den 3l januari 2018 om ny fördelningsmodell för
kommunalt anslag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Kommunens regler för studieförbund är antagna av kommunfullmäktige under
2005 och harmonierar inte med den nya fordelningsmodellen som antogs av
kommunstyrelsen 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gav den 2 december 2020 kommunchefen
i uppdrag atL ta fram förslag till uppdaterade bidragsregler for studieforbund
verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till KSAU senast
september 2021.
Analys
N u va ra n de bidrags reg ler

Melleruds kommun fördelar bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun. Kommunfullmäktige fastställde 2005 bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun. Bidragsmodellen i för studieförbund består av tre
delar:
Grundbidrag, 70 procent.
Målgruppsbidrag, 20 procent.
Volymbidrag, 10 procent.

1,
2.
3.

2018 fastställde kommunstyrelsen ny fördelningsmodell för kommunalt anslag till
studieförbund, för att Västra Götalands Bildningsförbund utarbetade en ny
rekommendation för beräkning av kommunala anslag, vilken fokuserar på de tre
verksamheter:

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

.
o
.

Unika deltagare

Studietimmar
Deltagare medfunktionsnedsättning

Kulturarrangemang

.

Antalkulturarrangemang

Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna

.
o

.

studiecirklar, (50 o/odeltager och 50 o/o studietimmar)
10
ähhän folkbildningsverksamhet (50 o/o deltagare och 50
studietimmar)
20 o/o kulturarrangemang (antal kulturprogram)
70

o/o

o/o

0/o

Anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år med en
eftersläpning på ett år. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna
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Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av
riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och
regleringsbrev. Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar
som staten ger till folkbildningen, och utvärdera om pengarna används som det är

tänkt.

Västra Götalands Bildningsförbund
Västra Götalands Bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen
inom regionen. Dit räknas de 10 studieförbundens regionala enheter, 16
rörelsefolkhögskolor, 6 st VGR-skolor, Förvaltningen för kulturutveckling (VGR) och
RF SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland.
Förslag
Förvaltningen föreslår att uppdatera nuvarande bidragsregler och anpassa till den
nya fördelningsmodell för kommunalt anslag, som används i Melleruds kommun
sedan 2018.

till reviderade regler innehåller ny formulering av bidragets syfte, som
regleras i förordningen (2015;218) om statsbidrag till folkbildningen, samt ny
fördelningsmodell, villkor för ansökan och redovisning, samt utbetalning av bidrag.
Förslag

Överväganden
Kommunikation med studieförbunden verksamma i Melleruds kommun har inte
skett under senaste tiden, det vill säga att kommunstyrelsen inte har kallat
studieförbunden till överläggningar en gång om året. Utan verksamheterna
inkommer med sin redovisning istället. Därför bör den delen strykas i reglerna om
det inte bedöms önskvätt.
44 av 49 kommuner i Västra Götaland följer Västra Götalands Bildningsförbunds
rekommendationer om hur bidrag ska fördelas till de lokala
studieförbundsavdeln i ngarna.
Folkbildningsrådets utbetalning av bidrag styrs genom förordningar, riktlinjer och
regleringsbrev från staten. Västra Götalands Bildningsförbund utkommer med
rekommendationer till kommunerna om hur de bör fördela sina bidrag till
studieförbunden. I bildningsförbundets styrelse sitter representanter från de
studieförbund som bland annat kommunerna utbetalar bidrag till.
Det finns fördelar såväl för kommunen som för studieförbunden att det kommunala
bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med det statliga bidragsystemet
för studieförbund. Det är en enkel och rättvis fördelningsnyckel som baseras både
på studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram. Genom följning av det
statliga regelverket kan kommunen uppnå bättre kontroll, uppföljning och
utvärdering av befintliga verksamheter. Samt att ansökan och redovisning kan ske
vid samma tid, vilket kan anses som fördel för studieförbunden.
Ekonomiska konsekvenser

till reviderade regler innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds
kommun, då kommunala anslag inte berör volymen på det kommunala bidraget

Förslag

utan endast fördelningen av totalbelopp.
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KS 202t1470
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Kommunens anslag för bidrag till studieforbundens lokala organisationer fastställs
årligen i samband med budgetbehandlingen.
Slutsatser
Kommunstyrelsen bör fastställa förslag till reviderade regler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Baftuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Bartuseviciute@mellerud.se

Beslutet skickas till
Komm unens föfattn ingssam ling
ABF

Bilda
FU
SFR

SV
NBV

Mbsk
Sensus
KBV
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Titel
Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun
Fastställd av

KF

5 57 Den 18 maj 2005

Sida L:2

Utbytt den

Ersätter

1. Syftet med bidraget
Kommunens stöd utgår från de syften som folkbildningsordningen anger för det statliga
:
stödet till

studieförbunden

att utifrån respektive förbunds iddrnässiga förankringt i demokratiska forrnerbedriva

oeh

att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveekling oeh kulturarbete'

.
.
.
.

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och uWeckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa enqagemang att delta i samhällsuWecklinqen,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
samhället.
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

i

2. Förutsättningar för bidrag
-Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet,

St -kqlled uppdragsutbildning är inte bidragsgrundande och inte heller verksamhet som
erhåller bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd el, dyl,
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen
samband med budgetbehandlingen.
Kommunstyrelsen fördelar bidragen till respektive studieförbund.

ffi
ingssyn=

Vid öve4äggningarna diskuterm oekså samspelet mellan folkbildning oeh övrig
ku{tufterksarnhe+

4. Fördel ningsmodellavåid+ag
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Titel
Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun
Fastställd av

KF

5 57 Den 18 maj 2005

Sida 1:2

Utbytt den

Ersätter

Kommunbidraget fördelas enligt den modell som folkbildningsrådet använder för fördelning
av statsbidrag till studieförbund.
Det årliga anslaget till studieförbunden fördelas enligt följande:

.
.

70 9oprocent studiecirklar, (50 Voprocent deltagare och 50 96procent studietimmar)
10 96procent annan folkbildningsverksamhet (50 o,6procent deltagare och 50
9bprocent studieti m mar)

.-20

96,procent kultu

Varje studieförbund erhåller en relativ andel av kommunens totala anslag för
studieförbundsverksamhet. Bidraget fördelas proportionellt mellan studieförbunden, baserat
på respektive studieförbunds rapporterade verksamhet. Ett studieförbunds andel av bidraget
motsvarar alltså förbundets andel av den totala genomförda verksamheten hos samtliga
studieförbund i kommunen samt förbundets andel av det totala antalet unika deltaqare hos
samtliga studieförbund i kommunen.
Anslag

genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpninq på ett år.

Definltie*r
Drl-^^^^-.,-r^-.l^
Prvr

u:rJYr

ur rvqr

lvu

Q-

qr

fl

lq L:.l-^^^+
-^r t::-^ l^+ Q- vs
vrvr q:r!L

L^!^r^^

gvlsrqJ

, .!
uLr

erunAOHraS

imenae

tlelym$grag

$e*gruppsbidrag
Målgruppsb+draget emfatEar verks

1E
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Titel
Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun
Fastställd av

KF

5 57 Den 18 maj 2005

Ersätter

Sida L:2

Utbytt den

5. Ansökan och Redovisning
Ansökan om bidrag ska{lska qöras senast 3O april varje år på avseddanvisad blankett. Till
ansökan ska.l{ska bifoqas ekonomisk redovisning samt verksamhets- -och revisionsberättelse
för senast avslutat verksamhetsår. Vidare ska årligen inlämnas verksamhetsplan och
riktlinjer för kommande verksamhetsår. För studieförbund med verksamhet i flera
kommuner oäller att handlinoarna skatlska vara utformade så att verksamheten inom
Melleruds kommun klart kan utskiljas. Detta avser såväl redovisning som verksamhets- och
ekonomisk berättelse.

Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidraqet.
Ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent eventuelltkan inte kan-behandlas.

i9

5. Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidraget i-si*hethetrsker under maj månad.

7. Bestämmelse angående kontroll
Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer,

8. Tolkning av bidragsreglerna
Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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MELLERUDS KOMMUN

sida

Sammanträdesdatum

2t

2020-12-02

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2020152t

s 282

Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2O2O
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1,

bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande
förslag.

2. ta ställning till 2022 års beräkning av studieförbundens kommunala

anslag i anslutning till att

2022 års beräkningsmodell behandlas.
förslag till uppdaterade Bidragsregler för
studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till
komm u nstyrelsens arbetsutskott senast septem ber 202 1'

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget

till studieförbundens verksamhet,
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade ijuni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna iVästra Götaland.
Den 12 september 2019 beslutade VGBs styrelse om oförändrad rekommendation för 2O20.
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Folkbildningsrådet, FBR, har beslutat (2020-03-23) om att tillfälligt förändra
fördelningssystemet för statsbidrag till studieförbund innebärande att det exeptionella
verkamhetsåret 2020 inte ska utgöra underlag vid fördelning av statsbidrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkbildningsförbundet om beräkningsmodell 2020

.
.
o

Kommunbrev från Västra Götalands Bildningsförbund.
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1,

bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande
förslag.

2, ta ställningtill2022 års beräkning av studieförbundens

kommunala anslag i anslutning till att

2022 års beräkningsmodell behandlas.
förslag till uppdaterade Bidragsregler för
Uppdraget ska redovisas till
kommun.
i
Melleruds
studieförbund verksamma
kom m u nstyrelse ns a rbetsutskott senast septem ber 202 1.

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram

U

Utdragsbestyrka nde

sign
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SAM MANTRÄOESPNOTOKOLT

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-t2-02

Kommunstyrelsen

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrka nde

sign

13
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MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdatum

sida

2078-02-07

Kommunstyrelsen

1B

Dnr KS 20tB/45.8O4

52e

2018 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens
kommunala anslag enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bidraget till studieforbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieforbunden att det
kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med
det statliga,
2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag
berör inte volymen på det kommunala bidraget utan endast fördelningen av
totalbeloppet.

Beslutsunderlag

.
.
.
.

2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag
Utbetalning enligt 2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2OIB-OL-24.
Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, 5 54,

Förslag

till beslut

på

""--"nträdet

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens
kommunala anslag enligt föreliggande förslag.

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

Beslutet skickas

till

hetsutveckla ren
Samhällsväg leda rna ( Med borgarkontoret)
ABF Mellerud,
Blida
Folkuniversitetet

Verksa

m

Studiefrämjandet
Studieförbu ndet Vuxenskola n
Nykterhetsrörelsens bildni ngsverksam het
Medborgarskolan
Sensus
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

tr\ti l,r
i'

i
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MELLERUDS KOMMUN

KOM MU NAL FORFATTNINGSSAM LING

FI|K B

Titel

Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun
Fastställd av
Ersätter

KF

q 57

Den 18 mai 2005
Utbytt den

Sida

Siqn

L:2

1. Syftet med bidraget
Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa mojlighet:

-

att utifrån respektive förbunds id6mässiga förankring, i demokratiska former bedriva
och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

-

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.

-

att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete,

att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

2. Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
S k uppdragsutbildning är inte bidragsgrundande och inte heller verksamhet som erhåller
bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd el. dyl.

Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen
i samband med budgetbehandlingen.
Kom mu nstyrelsen fördela

3. Samspel

r

bid ra

gen

ti I I

respektive stud ieförbu nd.

- dialog

Kommunstyrelsen kallar studieförbunden till överläggningar en gång om året.
Överläggningarna sker i dialogform mellan studieförbunden och kommunstyrelsens
representanter för att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn.
Vid överläggningarna diskuteras också samspelet mellan folkbildning och övrig
ku ltu rverksa m het.

4. Fördelning av bidrag
Varje studieförbund erhåller en relativ andel av kommunens totala anslag för studieförbundsverksamhet. Anslaget fördelas som grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.

Definition:
Bidragsgrundande år - Året före det år Uå UiOraget betalas ut.

Grundbidrag
7Oo/o av kommunens totala bidragsram utbetalas i form av grundbidrag.
Bidraget fördelas utifrån de volym- och målgruppsbidrag som utbetalats under de fem år
som föregår det bidragsgrundande året.
Studieförbund som under det bidragsgrundande året Inte haft någon verksamhet i
kommunen äger ej rätt att erhålla grundbidrag.
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Titel

Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun

Fastställd av
Ersätter

KF

q

57

Den 18 maj 2005
Utbytt den

Sida

Siqn

2:2

Beräkning för volymbidrag och målgruppsbidrag
Vid beräkning av volymbidrag och målgruppsbidrag används begreppet studietimme.
För studiecirklar räknas det faktiska antalet studietimmar (dock minst nio studietimmar
för att studiecirkeln ska vara bidragsberättigad). Kulturprogram värderas till 7,3
studietimmar.

Volymbidrag
tAa/o dv kommunens totala bidragsram utbetalas i form av volymbidrag. All verksamhet
studieförbundet bedrivit i kommunen räknas in i underlaget för volymbidraget.

Målgruppsbidrag
av kommunens totala bidragsram utbetalas i form av målgruppsbidrag.
Målgruppsbidraget omfattar verksamhet speciellt riktad mot:
- Arbetslösa och arbetssökande
- Första generationens invandrare
- De som på grund av bestående funktionshinder har betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen.
Verksamhet riktad mot personer med bestående funktionshinder viktas så att antalet
studietimmar uppräknas med koefficienten 1,5.
2Oo/a

5. Redovisning
Respektive studieförbundsavdelning skall varje år lämna in en utförlig
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt bokslut. Vidare skall årligen inlämnas
verksamhetsplan och riktlinjer för kommande verksamhetsår.
Om studieförbundsavdelningen omfattar flera kommuner skall det av redovisningen klart
framgå vilken verksamhet som berör bidragsgivande kommun.

6. Utbetalning av bidrag
Bidraget utbetalas årligen, senast under februari månad för grundbidraget och maj för
volym- och målgruppsbidraget.

7. Bestämmelse angående kontroll
Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sin räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på Oet sätt som kommunen bestämmer.

8. Tolkning. av bidragsreglerna
Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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Dnr KS 20201755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab
av investeringsmedel

-

omfördelning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Åingenäs iärskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi m.m.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till B4B3 Ombyggnad

Fagerlid.
Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid,

Beslutsunderlag

o Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader
. Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse
r Kostnadssammanställning
r Arbetsutskottets beslut 2021-08-24, S 262.
. Socialnämndens beslut 202I-09-2I, q 120.
ARBETSMATERIAL
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SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
5a

Socialnämnden

mmanträdesdatum

2A2L-09-27

s 12O

sida

7

Dnr SN 20211217

Projekt ombyggnation Fagerlid korttid och rehab
omfördelning av investeringsmedel
Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av
investeringsmedel från projeh Ängenäs särskilt boende (8255) Ull Ombyggnad Fagerlids
korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på
välfärdsteknologi med mera.

Sammanfattning av årendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel iprojekt 8255 Ängenäs särskilda boende ti|l8483 Ombyggnad
Fagerlid. Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som
tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Beslutsunderlag

.

Tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

OrdfÖranden DanielJensen (KD): Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkånna en
omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel från projekt Ängenäs särskilt boende (8255) till
Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens
ökade krav på välfärdsteknologi med mera.

Beslutsgång
ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Justera

sig

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

s 1e3

sida
13

Dnr KS 20201755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab - omfördelning
av investeringsmedel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
att kunna tillgodose verkamhetens krav på vähärdsteknologi och arbetsmiljö villvi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad
För

Fagerlid.
Social$änsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Beslutsunderlag

o Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader.
. Samhä llsbygg nadsförualtningens tjä nsteskrivelse
r Kostnadssammanställning
. Arbetsutskottets beslut 202t-08-24, E 262.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

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

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLT

Sammanträdesdatum
2021-OB-24

rbetsutskott

s 262

sida
7

Dnr Ks 2020/755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab
av investeringsmedel

- omfördelning

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Åingenäs Särckilt boende(8255) till Ombyggnad Fagerlids korttiCs (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfårdstekologi m,m.

Sammanfattning av ärendet
att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad
För

Fagerlid,
Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Beslutsunderlag

o Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens gänsteskrivelse
. Kostnadssammanställning (Arbetsmaterial)
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en
omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel från projekt Åingenäs Särskitt boende(8255) till
Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens
ökade krav på välfärdstekologi m.m.

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

Justerandes

20

Utdragsbestyrkande

n

at
IT

ftta

t

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sa m hä I lsbyg g

KOMMUN

nadsförva ltn i ngen

Datum
202t-08-72

Diarienummer

Sida

K520201755

1 (2)

Kommunstyrelsen

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab
Förslag

till beslut

Omfördelning av investeringsmedel från projekt 8255 Ängenäs Särskilt boende till
B4B3 Ombyggnad Fagerlids korttids, omfördelningen avser 1,3 miljoner. För att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi

mm.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö
vill vi omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende
till B4B3 Ombyggnad Fagerlid,
Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den
som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Beslutsunderlag
Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader.

Beskrivning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi såsom
trygghetslarm, hotellås på boenderum, passersystem behöver infrastrukturen
utökas på Fagerlid. Detta innebär bla ett stort antal accesspunkter, nya switchar,
fiberdragning i huset. Vi har även varit tuungna att byta ut brandlarmscentralen för
att trygghetslarmet skulle kunna ta emot meddelanden om brand i personalens
telefoner.
Verksamheten önskar också ett nyckefritt boende så passersystem sätts in.
Både passersystem och trygghetslarm är av samma fabrikat och leverantör som
den nyare delen av Fagerlid redan har vilket är till fördel för personalen då de
kommer att samverka över enheterna, särskilt kvälls- och nattetid
På alla toaletter finns armstöd men dessa går ej

att reglera i höjd så de vill
verksamheten byta ut till höj och sänkbara armstöd. Dessa är utprovade ihop med
kommunens rehabteam.
För att kunna finansiera denna utbyggnad av infrastruktur, passersystem,
trygghetslarm och uppdatering av armstöd vill vi omfördela redan beslutade medel
i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till B4B3 Ombyggnad Fagerlid.

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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2 (2)

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den
som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet och tjärruärme

Linda Hamrin

Projektingenjör
0s30-189 77
linda.hamrin@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Enhetschef Fastighet och fjärruärme
Samhällsbyggnads ekonom
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Dnr KS 20211300

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 212O2L för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Komm u nstyrelsensförva ltn i ng och sam häl lsbygg nadsförva ltn ingen ha r uta rbetat ett
delårsbokslut till och med 2021-08-31. I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden
och prognos på årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må1.

Totalt prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 3,8 mkr, varav
samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mkr och kommunstyrelsensförualtning +4,5 mkr,
Överskottet för kommunstyrelsensförvaltning är till stor del kopplat till Covid -19.
Ej förbrukade medel på förfogande anslaget med + 1,5 mkr ingår i prognosen,

ett underskott med -2,6 mkr. Affärsverksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och
påverkar inte resultatet,
För affärsverksamheten prognostiseras

Investeringarna beräknas uppgå till 54 mkr, vilket är 71 mkr länge än budget, Detta beror på
lägre utgifter och investeringsbidrag för Ängenäs särskilda boende samt senareläggning av
nvesteringsprojekt inom VA-verksam heten.
i

Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut,

Beslutsunderlag

o

Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 21202L för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen,

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 oktober 2O27.

23

A
{1

tr

at_

It

1.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-09-20

Diarienummer
KS 20211300

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 21 2O21- tör
kommunfullmäktige och kom munstyrelsen
Förslag

till beslut

Komm unstyrelsen godkän ner rappoften

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsensförvaltning och samhällsbyggnadsförualtningen har utarbetat ett
delårsbokslut till och med 2021-08-31, I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för perioden
och prognos på årets utfall, investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må1.

Totalt prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsen med 3,8 mkr, varav
samhällbyggnadsförvaltningen -0,7 mkr och kommunstyrelsensförvaltning +4,5 mkr.
Överskottet för kommunstyrelsensförvaltning är till stor del kopplat till Covid -19,
Ej förbrukade medel på förfogande anslaget med + 1,5 mkr ingår i prognosen.

ett underskott med -2,6 mkr. Affärsverksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och
påverkar inte resultatet.

För affärsverksamheten prognostiseras

Investeringarna beräknas uppgå till 54 mkr, vilket är 71 mkr länge än budget. Detta beror på
lägre utgifter och investeringsbidrag för Ängenäs särskilda boende samt senareläggning av
investeringsprojekt inom VA-verksamheten.
Kommunstyrelsens fem nämndsmål bedöms uppnås vid årets slut.

Beslutsunderlag
Delå rsboksl ut 202 1 -08-3 1 och Prog n os

2I

2021 för kom mu nstyrelsen

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-18137
Elisabeth.carlstein@mellerud.se

Magnus Olsson
Samhällbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Förua ltn i ngsekonom kom m u nstyrelsens förva ltn i ng
Förua ltn i ngsekonom sa m hä I lsbyggnadsförva ltn ing

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5s02-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

FöREDRAGNINGSLISTA
i

ng

202r-09-29

en

ARENDE 4

Dnr KS 202L/289

Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 212O2L för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kom m unfu ll mäktige beslutar

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Kommunstyrelsen beslutar att

1, uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans,
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sa

mmanfattning av ärendet

Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.

Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +I3,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen uWecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes. Under 2020 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Återhämtningen i svensk ekonomi med e* stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet, Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatforbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för att
uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.

Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell awikelse,
Budgetawikelsen på + 13,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + L3,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetawikelse på -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden +0,2
medan socialnämnden inte beräknar någon awikelse. Nämndernas budgetawikelse var i
bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott har minskat med -2 mkr.
Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på -6 mkr prognostiserar
ingen awikelse mot budget.
Ärets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 7I mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt inom
VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
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MELTERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltni ngen

2021-09-29

Prognosen visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning, De tre
finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås,
Två av tre arbetsmiljömål uppnås, Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år

Beslutsunderlag

.
.

Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202I för Melleruds kommun.
Delårsrappoft 2021-08-31 och Prognos 21202L för BN, KUN och SN.

BILAGOR

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 oktober 2027
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Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2021-09-20

i
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Sida

KS 202U289

1 (2)

Kom m unstyrelsen/Kom m u nfu I mä ktige
I

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 212O2L för Melleruds
kommun
Förslag
Kom m

till beslut

unfullmäktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga

nämnders rapporter.

Kommunstyrelsen besluta r att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos for helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Ärets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +I3,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen utvecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes. Under 202O var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Återhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt, Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet. Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för
att uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.

Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell awikelse.
Budgetawikelsen på + 13,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + 13,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetawikelse på -0,5 mkr, varav kultur-

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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KOMMUN

Datum
2021-09-20

i

n
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Diarienummer
KS 20211289

Sida

2 (2)

och utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden
+0,2 medan socialnämnden inte beräknar någon awikelse. Nämndernas
budgetawikelse var i bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott
har minskat med -2 mkr. Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskotL på
-6 mkr prognostiserar ingen awikelse mot budget,
Årets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt
inom VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
Prognosen visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre
finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås.
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. SjuKrånvaron har ökat mot samma period föregående år.

Beslutsunderlag

.
.

Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för Melleruds kommun.
Delårsrappoft 2021-08-31 och Prognos 21202L för BN, KUN och SN.

Karl Olof Petersson

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

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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MELTERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL

Kultur- och utbildningsnämnden

20zL-09-22

Sammanträdesdatum

sida
6

Dnr KUN 202UBI

s83

Delårsbokslut och prognos 2, 2O2L
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet från januari till och med juli 202L är klart. Förvaltningsekonomen redovisar
delårsbokslutet och prognos 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 - Delårsbokslut202L och prognos 2
Delårsbokslut 202L och prognos 2, 2020

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till
En

hetschefer inom kultu r- och utbild n ingsförua ltn i ngen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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T{ELLERUDS KOMMUN

sAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Byggnadsnämnden

Sammantrådesdatum

sida

202L-49-22

18

s 168
Dnr 2021.65.004

Prognos 2/ Delårsbokslut 2A21Byggnadsnåmndens beslut
Byggnadsnämnden godkånner prognos 2 och delårsbokslut tör 2A2L,

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av prognos 2 och delårsboklut föreligger.

w

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum

2421.09-21

Socialnämnden

s 119

sida

6

Dnr SN zOZLl2t6

Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö
Beslut
Socialnämnden beslutar att:

1. godkänner redovisning av delårsbokslut 2021.

2.

överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärende
Socialförvaltningen prognosticerar att klara aft hålla den tilldelade budgeten för 202I. Detta är
en förbättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen
prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är dels
att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt aft göra vid föregående
prognos samt att både Individ och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt förbättrat sina
prognoser. Förvaltningen har arbebt mycket med kostnadskontroll och
kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del
hjälpet upp resulLaLet är flera åtgärder lmplementerade som ger goda förutsäftningar att klara
budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan fcir ekonomisk effeKivitet är
framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmåssigt ligger över liknande
kommuner; för Individ och familjeornsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i
nedåtvändande trender avseende köpt vård och försörjningsstöd samt ett väsentligt större
stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom
vård och omsorg men arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet
med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. Förvaltningen påverkas även i
år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten ger ersättning för har varit
600 tkr hittilts. Sjukfrånvaron påverkar i flera led både kostnader och kvalitet. Av nåmndens mål
bedöms 100o/o kunna vara uppfiTllda tillårsskiftet. Den låga måluppfullelsen som redovisas i
nyckeltalen för delår fcirklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att
personalgrupper kan träffas fosiskt vilket hittills under året inte varit möjligt.

Beslutsunderlag

.

Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2021

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:

1. godkänner redovisning av delårsbokslut 2021.
2, överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorer
Ekonornichef

'l'ii;?1':*

Utdragsbestyrka nde
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5

Dnr KS 20211517

Begäran om att få iansprålrta investeringsmedelför 2O22 till ITsystem för IFO
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna att socialnämnden får ianspråkta 2022 års investeringsbudget för lT-system för
IFO-verksamheten under 2021 med 0,6 mkr.

2, finansieringen regleras vid överföringsbudgeten till 2022.
Sammanfattning av ärendet
uva ra nde verksam hetssystem i nom socia lnäm ndens verksa mhetsom råde kommer frå n och
med 2022 inte längre att uppgraderas, För att framöver kunna säkerställa dokumentation och
rättssäkerheten i myndighetsutövningen bedöms en tidigarelagd övergång till LifeCare
nödvändig, Socialnämnden begär därför att få nyttja investeringsmedel på 600 tkr för IT-system
för lFO-verksamheten för 2022 till följd av tidigareläggning av projektet till 2021.
N

Beslutsunderlag

.
o

Socialnämndens protokoll 202I-06-09, 5 93
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet hehandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 oktober 2027
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1 (1)

Kommunstyrelsen

Begäran om att få ianspråkta investeringsmedel för 2022
IT-system för IFO
Förslag

till

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner att socialnämnden får ianspråkta 2022 ärs
investeringsbudget for IT-system för IFO-verksamheten under 2021 med 0,6 mkr
Fi na nsieri ngen reg leras vid överföri n gsb udgeten tll 2022.

Sammanfattning av ärendet
Nuva ra nde verksam hetssystem inom social nämndens verksamhetsområde kommer

från och med 2022 inte längre att uppgraderas. För att framöver kunna säkerställa
dokumentation och rättssäkerheten i myndighetsutövningen bedöms en
tidigarelagd övergång till LifeCare nödvändig. Socialnämnden begär därför att få
nyttja investeringsmedel på 600 tkr för lT-system för IFO-verksamheten för 2022
till följd av tidigareläggning av projektet till 2021.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2021-06-09, g 93

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisa beth.carlstein@mel lerud.se

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Samma nträdesdatum

20a,-46-29

Socialnåmnden

5e3

sida

9

Dnr SN 2021115A

övergång

till Lifecare inom individ- och familjeomsorgen

Beslut
Socialnämnden begär atl få nyttja investeringsanslag på 600 tkr for iT-system IFO för ZAZZUtI
följd av tidigareläggning av projekt till 2021. Reglering sker i samband med överföringsbudget

till2022.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande verksamhetssystem, Procapita, har under en period fasats ut och kommer från år
2022 inte längre uppgraderas. För att framöver kunna säkerställa dokumentationen och
råttssäkerheten i myndighetsutövningen bedöms en tidigarelagd övergång till LifeCare
nödvändig.
Anslutningsavgiften till LifeCare inom individ- och familjeomsorgen inklusive AME är 669 950 kr
och månadskostnad inom befintlig budgetram är L9 015 kr. Viktiga delar i ett komplett
verksamhetssystem anses bland annat SUS som säkerställer utbetalningarna kopplade till
individ samt medborgartjänsten för att kunna arbeta vidare med utveckling av digitalisering.
Anslaget föreslås finansieras ur anslagna medel i investeringsbudget för projektet LifeCare
2022. Reglering av investeringsbudget sker i samband med överförirrgsbudget. Till tr 2022
beråknas en investeringsram för investeringsprojektet om 600 tkr. Därav lyfter förvaltningen nu
ärende gällande igångsättningstillstånd för införande av LifeCare till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Beslutsunderlag

.

Tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden begär att få nyttja investeringsanslag på 600
tkr för IT-system IFO för 2022til1följd av tidigareläggning av projekt till 2021. Reglering sker i
samband med övedöringsbudget til 2A22.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta

Beslutet skickas

till

Socialchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

&:a
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Dnr KS 2ozLl527

Begäran om att få nyttja investeringsanslag för 2022 till inventarier
Fagerlid
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

socialnämnden får ianspråkta 2022trs investeringsanslag för inventarier Fagerlid under
2021 med 400 tkr.

2. finansieringen regleras vid överföringsbudgete n till 2022.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden nov 2020 till oktober 202L har flera av socialförualtningens verksamheter flyttat
från en lokaltill en annan, Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan, Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt lokal inom huset eller flyttat från en annan byggnad
in till Fagerlid.

I

samband med budget 2021 lades ingen extra investering in för denna flytt. I samband med
budget 2022 lades ett investeringsprojekt om 400 tkr in,

Investeringen är tänkt att fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade,
inredning på vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt boende/korttiden, inköp av
fler TV-apparater till korttidsrum m,m, För att det ska bli så bra som möjligt samt spara
dubbelarbete i samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu
socialförvaltningen ett ärende gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i
samband med flytt, till kommunstyrelsen,

Beslutsunderlag

.
o

Socialnämndens beslut 202I-09-2L,5 121.
Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjänsteskrivelse.

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 oktober 2O27
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Kommunstyrelsen

Begäran om att få nyttja investeringsanslag för 2022
Fagerlid
Förslag

till inventarier

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, socialnämnden får ianspråkta 2022ärs investeringsanslag för inventarier Fagerlid under
2021 med 400 tkr.

2.

fi na

nsieringen reg leras vid överföringsbudgete n till 2022.

Sammanfattning av ärendet
Under perioden nov 2020 till oktober 2021 har flera av socialförvaltningens verksamheter flyttat
från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan, Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen bytt lokal inom huset eller flyttat från en annan byggnad
in till Fagerlid.

I samband med budget 2021 lades ingen extra investering in för denna flytt, I samband
budget 2022lades ett investeringsprojekt om 400 tkr in.

med

Investeringen är tänkt att fräscha upp korftidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade,
inredning på vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på särskilt boende/korttiden, inköp av
fler W-apparater till korttidsrum m.m, För att det ska bli så bra som möjligt samt spara
dubbelarbete i samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu
socialförvaltningen ett ärende gällande igångsättningstillstånd för inventarier Fagerlid i
samband med flytt,

till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

.

Socialnämndens beslut 202I-09-2L, 9

lZL

Karl Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Kommunchef

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

Beslutet skickas

till

Socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförualtni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

sida

202L-O9-2t

s 121

8

Dnr SN

2Anl22l

Investeringsanslag inventarier Fagerlid
Beslut
Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få nyttja investeringsanslag för Inventarier
Fagerlid i samband med flytt 400 tkr. Reglering sker i samband med överföringsbudget till 2021.
Sa

mmanfattning av ärendet

Under perioden nov 2020-oktober 2A2L har flera av socialförvaltningens verksamheter flyltat
från en lokal till en annan. Fagerlids särskilda boende, Dagverksamheten Gläntan,
Kommunrehab samt Bergs korttid har antingen byft lokal inom huset eller flyttat från en annan
byggnad in till Fagerlid. I samband med budget 2021 lades ingen extra investering in för denna
fh.tt. I samband med budget 2022 lades ett investeringsprojeK om 400 tkr in. lnvesteringen är
tänkt att fräscha upp korttidsrummen och göra dem mer enhetligt möblerade, inredning på
vissa kontorsrum, utbyte av vissa möbler på sårskilt boende/korttiden, inköp av fler tuapparater till korttidsrum mm. För att det ska bli så bra som möjligt samt spara dubbelarbete i
samband med den sista flytten, som också är den största, lyfter nu socialförvaltningen ärende
gällande igångsä[r-ringslillslårrd för inventarier Fagerlid lsamband med flytt, tlll
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

.

Tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få nyttja
investeringsanslag för Inventarier Fagerlid i samband med flytt 400 tkr. Reglering sker i
samband med överloringsbudget till 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Utdragsbestyrkande

tr'i'"t-'Tjil
37

röNEonncNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

n

2027-09-29

gen
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Dnr KS 20201354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta " Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd

och pension för förtroende-

valda (OPF-KL 18) i Melleruds kommun.

2, dokumentet

ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
föftroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20t4, g 24.

3. fastställa kommunstyrelsen

som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL 18,

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-KLIB är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL, I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd, Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14, För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.

Beslutsunderlag

. KF 5 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
r Cirkulär 18:31
. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL 18)
. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
o Vissa föfidliganden till OPF-KL
o Kom m unstyrelseförua ltn gens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 202L-09-Zl,5 291.
i

n
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KO I.L
Sammanträdesdatum

Komm unstyrelsens arbetsutskott

202r-09-2L

5 291

sida
4

Dnr KS 20201354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för föftroendevalda (OPF-KL 18)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1. anta " Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för föftroendevalda (OPF-KL 18) iMelleruds kommun.

2. dokumentet

ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 20L4, g 24.

3. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL 18.
Sarnmanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 1B). OPF-KL1B är
ett kollektivavtal för fortroendevalda, 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 (1a) och gäller for förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.

Beslutsunderlag

. KF g 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
o Cirkulär 18:31
. Försla9 till bestämmelser om omställningsstöd och pension for förtroendevalda
(oPF -KL 18)
o Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 1B)
. Vissa föfidliganden tillOPF-KL
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
u

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

Ordforanden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s
rekommendationer, att

1. anta "Pensionsavtal

- bestämmelser om omställnrngsstöd och pension for förtroendevalda (OPF-KL 18) iMelleruds kommun.

2. dokumentet

ska ersätta: "9estämmelser om omställnrngsstöd och pension
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april20t4, Q 24.

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kommu nstyrelsens

a

2021-09-2r

rbetsutskott

3. fastställa kommunstyrelsen

som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL 18.

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

Justerandes

Utd

n
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ragsbestyrka nde

sida
5
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-14

Diarienummer
KS 20201354

Sida

|

(2)

Kommunfullmäktige

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendeva lda (OPF- KL 18)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att

1, anta " Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd

och pension för föftroende-

valda (OPF-KL 1B) iMelleruds kommun.

2. att dokumentet

ska ersätta: " Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevaldd' beslutad av kommunfullmäktige den 22 april2014, g 24.

3. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF- KL1B.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för fo(roendevalda (OPF-KL A). OPFKL1B är ett kollektivavtal for 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 E,
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 efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL E
har varit OPF-KL (14) och gäller for förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna iOPF-KL E.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
-

KF 5 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Cirkulär 18:31
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(oPF -KL rB)
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL E)
Vissa förtydliganden till OPF-KL

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade iapril 2014 att nuvarande regelverk om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda skulle gälla från januari 2015, i enlighet med SKRs
rekommendation om att anta kollektivavtalet OPF-KL. Det finns nu en nyare version av
kollektivavtalet och SKR rekommenderar sina medlemmar att ersätta 2014 års version

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

4fl
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-0s-t4

med kollektivavtalet OPF-KL1B, OPF-KLIB är uppdelat

Diarienummer

Sida

Ks 202013s4

2 (2)

ifyra kapitel som beskrivs i

korthet nedan.

fnbdande bestämmelser
En pensionsmyndighet ska anges vid antagande av OPF-KL. Med pensionsmyndighet avses
den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa
bestämmelser. Vidare anges det i kapitlet att förtroendevald har att följa de ändringar
av avtalet som beslutas av kommunen.

Omstiillningsstöd
Förtroendevalda vars uppdrag till sin omfattning uppgår till heltid eller betydande del
därav har möjlighet att nyttja de olika formerna av omställningsstöd efter avslutat
uppdrag. Aktiva omställningsinsatser är en del av stödet som syftar till att underlätta
övergången till arbetslivet efter uppdragets slut och kan exempelvis bestå i rådgivning

eller utbildningsinsatser.
Ekonomiskt omställningsstöd utgår som procentuell andel av det genomsnittliga
månadsarvodet under maximalt tre års tid. Avtalet ger även möjlighet till forlängt
ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevald som vid det ekonomiska
omställningsstödets upphörande har uppnått den tidigaste uttagsåldern för allmän
pension.

Pensionsbestämme/ser
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas av alla arvoderade förtroendevalda utan krav på
uppdragets längd eller omfattning intjänandet till pensionen går till på så sätt att en
procentuell andel av intjänade arvoden avsätts till pension. Den ackumulerade
pensionsbehållningen omfattas även av efterlevandeskydd. För de förtroendevalda med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid reglerar avtalet även sjukpension. Rätt till
sjukpension har den som måste lämna sitt uppdrag till följd av sjukdom och blir beviljad

sjuk- eller aktivitetsersättning.

Familjeskydd
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall gäller de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid. Familjeskyddet är en förmån som aktualiseras vid dödsfall och
utbetalas till den förtroendevaldes efterlevande. Familjeskyddsförmånen är en nyhet i
OPF-KL och

finns inte med i den tidigare utgåvan frän 2014.

För att äga

giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna iOPF-KL E.

Jeanette Sjölund

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

HR-chef

0530-181 20
jea nette. sjol u nd @ mel lerud. se

Beslutet skickas till
Vik. HR-chefen
Personalenheten
KFS
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Pensionsavtal - bestämmelser om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
i Melleruds kommun
Antagen av kommunfullmäktige
den xx xxux mx, $ nx.

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

Kom

Bankgiro:

5502-277 6

Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats:

43

www. mellerud.se

Allmänt om bestämmelserna
OPF-K118 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda
som avses i 4 kap. $ 1 kommunallagen. OPF- KL1B antas lokalt av fullmäktige inom kommun,

landsting/region eller kommunalförbund.
OPF-K118 indelas

iffra

kapitel:

1. Inledande bestämmelser

o Pensionsmyndighet
. Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2,

Omställningsstöd

o

o
o

Aktiva omstiillningsinsatser
Ekonomisktomställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

.
.
.
4.

Avgiftsbestiimd pensionsbehållning
Sjukpension
Efterlevandeskydd

Familjeskydd

44

KAPITEL 1
In ledande bestä m melser

51

Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-K118 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har
uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- K118.

$

2 Ändringar

av och tillägg

till bestämmelserna

Föftroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid tillannan beslutar.

45

i

KAPITEL 2

Bestämmelser om omställningsstöd för föftroendevalda
S

I

Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 $
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, Iandstinget/regionen eller
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent
av heltid.
Bestämmelserna gäller för föftroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
föftroendevalda.
S

2

Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när
en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomisK omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att
S

3

få ett nytt arbete.

Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aKiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag
och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ffra års sammanhängande uppdragstid och som
inte uppnått motsvarande i 32 a $ l-AS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina)
uppdrag.
RespeKive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta stiillning till lämpliga aktiva omställningsinsatser
samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
S

4

Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomisK omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter
minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. EkonomisK
omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de Wå första åren och med 60
procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes
genomsnittliga månadsaruode gånger tolv under det senaste året.
n ingsstöd utges av komm u nen, landstinget/regionen el ler
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde
uppnått motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder,

Ekonom iskt omstäl

I

Rätten att erhålla ekonomisK omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen
minst motsvarande omfattning,

46
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S

5

Förlängt ekonomisK omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har föftroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomisK omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd enligt $ 4 upphört, Förlängt ekonomisK omställningsstöd kan utges för ett år
taget och som längst till och med kalendermånaden innan den föftroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder.

i

Förlängt ekonomisK omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde,
Förlängt ekonomisK omståillningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode

året innan avgångstidpunKen.
Rätten att erhålla förlängt ekonomisK omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Rikdagen eller regeringen,
S

6

Samordning

Omställningsersättningarna enligt $$ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärusinkomster om inte annat anges,
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster, De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

S7

Uppgiftsskyldighet

att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
En förtroendevald är skyldig

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omståillningsstöd eller förlängt
ekonomisK omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter,
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i
annat fall boft inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet
återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan
efterkrav.
S

8

-

om särskilda skäl föreligger

- besluta att helt eller delvis avstå från

Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt $$ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt $$ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

5

9

Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomisK eller förlängt ekonomisK omställningsstöd föreligger bör den
förtroendevalde få sådant omstiillningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

47

KAPITEL 3

Pensionsbestämmelser
51

Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 $ kommunallagen och
som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet,
Bestämmelserna gäller för föftroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare,
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omståillnings- och pensionsbestämmelser för
föftroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för föftroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte

annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av

sitt

(sina) uppdrag

har uppnått motsvarande i 32 a $ LAS angiven ålder,
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Pensionsförmånernasomfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
Avgiftsbestämd ålderspension
S3
En förtroendevald har rätt

S

4

till avgiftsbestämd ålderspension enligt

SS

4

-

9.

Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår

och

begränsas till

högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsaruode,
sammanträdesersättningar samt andra idet pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna
konta nta ersättni nga r.
För föftroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet
till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada ellerföräldraledighet och på grund av sådan ledighet
fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad

som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald
enligt 4 kap 12 $ kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning,
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5

5

Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fötroendevaldes pensionsgrundande inkomst

enligt $ 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp
inkomstbasbelopp,

till

och med 7,5

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a
$ l-AS angiven ålder, Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande
inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst
40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 $ kommunallagen
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt

socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde
beviljas sjuk- eller aKivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes
pensionsbehållning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års
inkomstbasbelopp. Då föftroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde iform av ersättning som inte är pensionsgrundande, Belopp understigande 200
kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen
med förändringen av inkomstbasbeloppet.
S

6

Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respeKive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga
pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt $ 11,
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet

i

anslutning till

ansökan om uttag.

S7

Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

5

8 Utbetalning

av avgiftsbestämd åldercpension

Utbetalning av avgiftsbestiimd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt $ 6, sker
månadsvis och tidigast från den tidpunK den föftroendevalde kan få allmän pension utbetalad,
och i övrigt enligt överenskommelse mellan den föftroendevalde och pensionsmyndigheten,
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan,

Avgiftsbestiimd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet
av pensionsbehållningen är högst 150 o/o av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av
förmånen börjar.

5

9

Uppgiftsskyldighet

Föftroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna
fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter
kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på
pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas
för
hög
annat sätt orsakar att
på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Om förtroendevald genom

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet,
S

10

Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aKivitetsersättning
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 $ kommunallagen
från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den
förtroendevalde hade ka lenderå ret före insju kna ndetid pu n kten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskih fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår

till anställda enligt

AGS-KL,

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

1,
2.

Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen),
Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befriasfrånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under
270 kalenderdagar, Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald
under efterskyddstid beviljas sju k- eller aktivitetsersättning,
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning
eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
S

11

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt $ 6 innebär att den föftroendevaldes pensionsbehållning betalas till
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall,
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad paftner och
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn,
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika
mellan dessa barn,

50

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt S 6,
efterlevande under fem år.

till förmånsberättigad

en engångsersättning till efterlevande om värdet av
av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen

Efterlevandeskydd kan utbetalas som
pensionsbehållningen är högst 150
börjar,

S

12

o/o

Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
föftroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges 18, 19, 20 a och 100 a $$
lagen om försäkringsavtal.

i

$ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.

S

14

Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension
eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.

5 15

Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd.
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastståillt
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten
till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge
undantag.
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KAPITEL 4

Familjeslrydd vid förtroendevalds dödsfall
S

I

Tillämpningsområde m,m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för föftroendevald som avses i 4 kap. 1 $ kommunallagen
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-K118 antas av
fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäKige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag
inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omstiillnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
S

2

Rätt till familjeskydd

En föftroendevalds efterlevande har rätt till

o Familjeskydd vid föftroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och
o FamiUeskydd vid förtroendevalds dödsfalltill efterlevande barn.
g3
Familjeskydd vid föftroendevalds dödsfall
En föftroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

a)
b)

under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt $ 1,
under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser $ 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde
avlider:

c)

inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt

sitt

uppdrag.

till familjeskydd enligt punkterna

b) - c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag
med pensionsrätt och den föftroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande
skydd för efterlevande.

5

4

Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den föftroendevaldes make, maka, sambo och
registrerad patner som den avlidne hade vid tidpunKen för dödsfallet.
S

5

Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till

förmån ifem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med
förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar,
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S

6

Familjeskydd tillefterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arusberättigade barn till
och med månaden innan barnet ffller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till
barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte,

g7

Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan
dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med

tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde tillvart och ett av de
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till
efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet,Om ett
efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande
barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte
omfördelas mellan barnen,
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfalltill efterlevande barn ska utbetalas månadsvis
och i lika stora delar.
S

8

Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader
efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett
fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriatsfrånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från
pensionsmyndigheten,
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha

fått

kännedom om dödsfallet.

att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in
För

uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare,
Skatteverket, Försä kringskassa n el ler försä kri ngsinrättn ing.
Om efterlevande lämnar oriKiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan
det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis
återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att
lämnade uppgifter var oriKiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge

beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död.
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 5 första stycket FAL.
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Bilaga - Vissa Förtydliganden

till

OPF-KL

1, Definition av föftroendevald enligt 4 kap 1 $ kommunallagen
Med föftroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare
nä mnder och fu llmä ktigebered ni nga r samt revisorer,

i

fullmäktige,

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen,
förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt
revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).

2.

Heltid och betydande delav heltid

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltrd eller på betydande delav heltid. Vad som menas
med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommitt6n ansåg i sitt betiinkande (SOU 1982:5) att40 o/o,
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en lägsta gräns,
vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. L9B2|B3:97 tar departementschefen upp 40 o/o gränsen endast i fråga om utfästelse om visstidspension).

3.

Efterskydd

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under
270 kalenderdagar, Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald
under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder
eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt,

4.

en

anställning

Pensionsbehållning

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av
inkomstbasbeloppet (IBB).
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör
pensionsområdet, direkt eller indireK, - t.ex, genom skattesystemet, eller vid omständigheter
som ses som force majeure, ska awikelse kunna göras från nedanstående normer.

Normer
fnnan pension betalas ut
För tid innan den föftroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas ut ska
pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten av
inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för
kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1).

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen
istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade
värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan
pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad
som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Då pension hetalas

ut

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats
förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KLl 8)
Detta cirkulär innehållerförslag till lokalt beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den i4 septernber 2018 antagit
forslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
öfiroendevalda (OPF-KLI8). OPF-KLI8 gäller fiir ftitroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-K114 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PM-KL i kommunen, iandstinget/regionen eller kommunalforbundet.
OPF-KLI8 gäller, i likhet med OPFl4, inte ftir fortroendevalda som avgått 2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsfiirmån, avgångsersätlning eller livränta. För dessa fiirtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KLI8 är utformat flor tillämpning hos respektive konmun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL I 8 omfattar reviderade bestämmel s er for fortroendevalda gäll ande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten for OPF-I(LI8 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KLl4), som antogs av SKLs styrelse
20]^31a20.

I OPF-KLl4 har delar om familjeskydd,
omställningsinsatser saknats.

till viss del möjlighet till aktiva
Kansliet har därlor tagit fram fiirslag till nya
samt

bestämmelser.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om ornställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelsema tar sikte på aktiv ornställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har fiirtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelsema motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Älderspensionsind änandet bygger på livsinkomstprincipen. Det till agda
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd
Sveriges Kommuner och Landsting
Posf;118 82 Stockholm, Besök'Hornsgatan 20
Tfn: växel 0845270 00, Faxr 08-452 70 50
Org nr: 222000-031 5, info@skl.se, www.skl.se
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for anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en
kollektiv fiirsäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Bifogas till cirkuläret
Förslag

till bestämmelser om omställningsstöd

och pension for fortroendevalda (OPF-

KLl8) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om
omställningsstöd och pension for fortroendevalda (OPF-KLI8) bifogas cirkuläret.

Förslag till lokala beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen/landstinget/regi onen beslutar

att antabestämmelser om omställningsstöd och pension ftir fortroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian
Wennström
Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen for arbetsgivarpolitik

ll

\l +*''ttrr
Victoria Bergner

Niclas Lindahl

Bilagor:

I

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension for
fiirtroendevalda (OPF-KL1 8) med tillhörande bilaga
2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
pension ftir ftirtroendevalda (OPF-KLI 8)
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Bestämmelser för omstä lln in gsstöd

$

l

Tillämpningsområde

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 g
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen på
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med
valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF eller
a nd ra omstäl ni n gs- och pensionsbestä m melser för förtroendeva lda.
I

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nåmnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

S 2 Stöd för återgång

till arbete

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd och
kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så önskar,
syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina)

i

uppd rag.

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete, Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar
för att få ett nytt arbete.

$ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller
hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika
individer.
S 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och
med 50 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den
förtroendeva ldes å rsa rvode å ret fore avgå n gstidpu n kten.
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Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstingetlregionen som längst

till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år,
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvårvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förlroendevalde på nytt
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen
eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

$ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omstållningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års
ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt $ 4
upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som
tängst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

ngt ekonom iskt omstä llni n gsstöd utges av kom m u nen el ler la ndstin getlreg ionen
efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omstållningsstöd
motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
ska samordnas med förvärvsinkomster.
Förlä

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

$ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
bestämmelser som ful lmäktige beslutar.

dessa

$ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt $$ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
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$ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt 59 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få omställningsstöd utbetalad
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Uppgiftsskyidighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för
att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt
S9

omstä

I

ln

i

ngsstöd och förlän gt ekonom iskt omställni ngsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omstållningsstöd eller förlängt
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga
uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har
förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket
utbetalda beloppet återbetalas,

Pensionsmyndigheten kan
avstå från efterkrav,

-

om särskilda skäl föreligger

-

besluta att helt eller delvis

Pensionsbestämmelser
5 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 $
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller landstinget/regionen,
Pensionsbestämmelserna tillåmpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning,
om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gåller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har
rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt
PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder.
Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till
egenpension om ansökan härom ingivits.

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och
fastställa de villkor ifråga om pensionsråttens omfattning m.m. som kan finnas
motiverade.
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som enligt
fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna.
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$ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmån er en gt dessa bestäm melser ä r:
a. avgiftsbestämd ålderspension
Ii

b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
d. familjeskydd

$ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt 55 4

pensionsbestä m melserna.

-

9

i

$ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas
till högst 30 inkomstbasbelopp,
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes å rsa rvode, sam manträdesersättni n ga r samt and ra i det
pensionsgru nda nde uppd ra g et (u ppd ragen ) utgivna konta nta ersättn i nga r.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. det vill säga med
minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten även det
avdraglbortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning,
graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han eller hon
är ledig enligt föräldraledighetslagen.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
föftroendevald enligt 4 kap 12 $ kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån ätt"r ersättning som utgör traktamente eller
kostnadsersättn ing.

$ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst
enligt $ 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på Cen pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a 5 LAS
angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande
inkomsten.
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För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som får
rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en
följd häråv med stöd av 4 kap. 9 5 kommunallagen befrias från sitt upp-drag före
måndatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoråknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
(sFB).

Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget _
(uppdragenl. Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen
endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års
inkomstbasbelopp, Oå förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar
kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

$ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande årtill en
pensionsbetrållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den
iörtroendevalde hår innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt $ 11.
$ T Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den föftroendevalde om hans eller
hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.

5 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt $ 6, sker
månadsviJoch tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension
utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och
fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör_få pension utbetalad tre
månader efter ået att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbeståmd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald
om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan
utbetalning av förmånen börjar.
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$ 9 uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att
kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. Lämnas inte sådana
uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig
omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet
eller på annat sätt orsakar att för hög peniionsavgift avsätts, kan detta båopp avräknas
på kommande avsättningar av pensiönsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

$

1O

Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 $ kommunallagen befrias från sitt uppdrag
före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt g 4
som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller aktivitetsers5ttning
beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör
också rätten till sjrlkpenlion.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock
inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsåkringsbalken
låmnas.

Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).
2.^Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gåller för utbetalning av
månadsersättning enligt AGS-KL.

$ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt g 6, innebär att pension
betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid
förtroendeva lds dödsfa l.
I

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till förtroendevald
utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt 5 6, till förmånsberättigad efterlevande
under max fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat utbetalas till
den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till
efterlevande under maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjai utbetalas.
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Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner
och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn eller
adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas
lika mellan förmånsberåttigade barn.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet
är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av
av pensionsbehållningen
o."./
rormanen borlar.

$ 12 Famiijeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att pågående
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.

)

$ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påfoliO i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och
100 a 55 lagen om försåkringsavtal.

g 14 Ändringar av och tillägg til! bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestä m melserna som fu mä kti ge besl uta r.
II

$ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region,

g 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och
familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

$ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, efterlevandeskydd
och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter
pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att
senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader
tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.
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ARENDE 8

Dnr KS 202L1491

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

1. anta

2.

Pensionspoh?y för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 20L7,5 152,

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda OPF-KL 18), Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspoliryn är att de ska tas bort. Dessa är

-

följande:

.
o
o

Direktpension
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas,
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Beslutsunderlag

. Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 20L7,5 152.
o Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L, 5 292.
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Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

a

sida

202r-09-2t

rbetsutskott

8292

Dnr KS 202U491

Pensionspolicy ftir anställda inom Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Pensronspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande forslag

2.

upphäva nu gällande Pensronspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017,5 152.

Sammanfattning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga forändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda - OPF-KL 18). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bort. Dessa är
följande:

.
o
.

Direktpension
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsforstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs.
max 5 medarbetare. i samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring
dessa förmåner, Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen
egentligen inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte
klarar att administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en
större risk för att felaktigheter kan uppstå.

Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Beslutsunderlag

.
.
.

Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, g L52
Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Justerandes sign

Utd
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Sammanträdesdatum

202r-09-2r

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

2.

upphäva nu gällande Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den
20 december 2017, $ 152.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Förslag till ny pensionspolicy
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget till ny pensionspolicy samt fatta beslut
om att den ska ersätta nu gällande pensionspolicy för Melleruds kommun daterad i dec.2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens pensionspolicy är i behov av uppdatering.
översyn gjorts av nu gällande policy.

I samband med det har en generell

Beslutsunderlag
Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, $

I52

Beskrivning av ärendet
Nu gällande pensionspolicy är i behov av uppdatering, dels pga förändringar av kollektivavtal
där OPF-KL (14) ersätts av OPF-KL 18 (under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om att följa SKRs rekommendationer om att anta "Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för fortroendevalda - OPF-KL 1B). Därutöver finns i nuvarande policy några rubricerade
pensionsförmåner där förslaget i den nya pensionspolicyn är att de ska tas bott. Dessa är

följande:

.
.
.

Direktpension
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Direktpension och pensionsförstärkning vid förtida uttag används sällan eller aldrig. Avseende
möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda finns det i organisationen ett fåtal
medarbetare som uppmärksammat möjligheten och valt att teckna avtal om detta, dvs. max 5
medarbetare, I samband med det kan vi också konstatera att vi ser problematik kring dessa
förmåner. Dels kräver de manuell hantering, oftast över lång tid, något kommunen egentligen
inte har resurser till, men krävs pga att kommunens ekonomi-/personalsystem inte klarar att
administrera hanteringen av förmånerna. All manuell hantering ger dessutom en större risk för
att felaktigheter kan uppstå.
Mot bakgrund av kommunens önskan om att fler ska arbeta heltid blir förmånen dessutom
kontraproduktiv. Ovanstående förmåner riskerar också bidra till ökade kostnader för kommunen
vilket bör undvikas.
Slutligen hänvisas i nu gällande pensionspolicy till att det är kommunstyrelsens personalutskott
som är kommunens centrala pensionsmyndighet vilket beslutar i frågor gällande anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Då kommunen inte har något personalutskott föreslås istället i
det nya forslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.

Namn

Namn

Karl-Olof Petersson

Jeanette Sjölund

Beslutet skickas till
XXX

Kom

munstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000- 14BB Webbplats : www. mellerud. se
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Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare
samt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och
trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida privatekonomin.
Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller
i ndividuella överenskom melser.

Syftet med pensionspolicyn är att:

o
.
.

Beskriva det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor.
Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner

Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner

PENSIONSAVTALET
PENSIONSAVTALET FÖR ANSTÄLLDA
Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet; Kollektivavtalad Pension
(KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som har fått
rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL utan av det
tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

o
o
.

för alla anställda som fyllt 28 år den 31 december 2013.
A KAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare.
Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 Ibb har
möjlighet att ansluta sig till A KAP-KL
KAP-KL gäller

PENSIONSAVTALET FÖR FÖRTROEN DEVALDA
Förtroendevalda hanteras separat och ingår inte i denna policy. De avtal som gäller för
förtroendevalda är följande :

o
o
.
Kom m

OPF-KLl8 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-K114 eller som tillträtt
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, regionen eller
kommunalförbundet.
OPF-KL1B gäller, i likhet med OPF- KLI4, inte för förtroendevalda som avgått 20L4-I2-3I
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen gäller för förtroendevalda som
tillträtt tidigare än 2014.
unstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: ksnmulc!@rnellerud.se
Ba n kg i ro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000- 14BB Webbplats : www. mCLlerud. se
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UN DER ANSTALLN I NGSTI DEN
PENSIONSNÅPCIVITITNG TILL SAMTLIGA ANSTÄLLDA
De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort att
pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för arbetsgivaren, Det är
viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet
kan skapas inför pensioneringen. Tjänstepensionen kommer också att bli en allt viktigare
faktor för samtliga anställda framtiden, både genom själva pensionen men även genom det
försäkringsskydd som är kopplat till den,

i

LONEVÄXLING TILL PENSION
Melleruds kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning
bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse
till löneväxling finns.
Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Melleruds kommuns
kostnader är desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett tillägg till det
löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala avgifter
på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen. Tllägget anpassas årligen till de
sociala avgifterna och den särskilda löneskatten.
De fackliga huvudorganisationerna har informerats och godkänt löneväxling till pension,

Erbjudandet för att löneväxla riktar sig främst till medarbetare med en lön över 8,07
inkomstbasbelopp. Löneväxling får tillsammans med övriga pensionsfcirmåner inom ramen för
anställningen inte överstiga skatteverkets regler för vad som är avdragsgillt. För att kunna
starta löneväxling ska avtal tecknas mellan Melleruds kommun och medarbetaren. Avtalet gäller
tillsvidare. Avtalet upphör att gälla när medarbetare så begär, när anställningen upphör eller vid
dödsfall. Arbetsgivaren har möjlighet att säga upp avtalet om skatLeregler, annan lagstiftning
eller förhållanden i övrigt ändras.
Erbjudandet innebär:

.
.
.
.
.
.

En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas med
nettolön.
En högre sparpremie och därmed högre pension jämföft med privat
pensionsspara nde.
Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling.
Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad.
Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med
bibehållet skatteavdrag inte påverkas.
En möjlighet till högre total pension.
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ATT TÄNKA PÅ
Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som har

en lön understigande 7.5 prisbasbeloppl efter frivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag,
förskoletaxa, underhållsbidrag kan också påverkas. Gränsen för att föräldrapenning inte ska
påverkas är 10 prisbasbelopp2.
Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07 inkomstbasbelopp3) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds anställda med grundlön (efter
löneväxling) understigande årets inkomstbasbelopp att göra frivillig pensionsavsättning.
För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbelopp4 innebär löneväxling till pension jämfört
med en icke löneväxlingssituation att:

.
a

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad.
Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer

och

nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan. Erbjudandet
omfattar förvaltningschefer, ekonomichef och HR-chef samt annan anställd i särskilt fall,
efter beslut av HR-chef i samråd med kommunchef.

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot
en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy. En premiebestämd
pensionslösning innebär en större flexibilitet och självbestämmande
den anställde i
jämförelse med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen. Premien motsvarar den som
kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension i det fall kommunen tryggat den med
försäkring.

för

EGET VAL
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta sig till
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte återgå till
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. Den anställde väljer själv om
premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring samt om försäkringen ska
tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas
till den närmaste familjen, detta definieras i lagstiftningen som pensionsförsäkring, som en
månadsvis pension om den anställde avlider. Försäkringsbolag anvisas av kommunen,
Kommunen erbjuder via upphandlad pensionsadministratör individuell pensionsrådgivning i
samband med att den anställde ska fatta beslut om alternativ KAP-KL.

UTBETALNING
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget, Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstiden är vanligen fem år.
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Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter
individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet och i
särskilda fall.
Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunchefen efter att förualtningschefen tillsammans med HR-chef fastställt om förutsättningarna för avtalspension är
uppfullda.

Pensionspolicyn ska ses över vart fjärde år och uppdateras vid behov såsom ex.vis då det skett
förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. HR-chefen har
tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att redigera smärre tekniska
uppdateringar såsom ex.vis förändringar utifrån lagstiftning. övergripande förändringar beslutas
av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen är kommunens centrala pensionsmyndighet när det gäller anställdas och
förtroendevaldas pensionsvillkor. Kommunstyrelsen beslutar i pensionsfrågor enligt denna
pensionspolicy.

72

Iff
HELLER,UDS

KGllrlUT

Pensionspolicy
för Melleruds kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2OL7,5 152
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MÄL ocH SYFTE
Melleruds kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare,
samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och trygghetssystem är en
viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida privatekonomin,
Bestämmelserna i kollektivavtalen är ivissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller
ind ividuella överenskommelser.

Syftet med pensionspolicyn är att:

e
r
o
o
.

Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor

bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna
till ålder
Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra
förmåner som är knutna till ålder
Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den enskildes
behov och förutsättn in gar
Öka attraktionen som arbetsgivare
Få

PENSIONSAVTALET FöR ANSTÄLLDA

Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension
(KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som har fått rätt
till sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare
pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.

o
o
r

för alla anställda som fyllt 28 år den 3L december 2013.
gäller
A KAP-KL
arbetstagare födda 1986 eller senare.
Nyanställda som är födda tidigare än 1986 och har en lön överstigande 7,5 lbb har
möjlighet att ansluta sig till A KAP-KL
KAP-KL gäller

2

74

w

H€LLERUOE

KOilHUII

PENSIONSAVTALET FÖR FÖRTROENDEVALDA

Förtroendevalda hanteras separat och ingår inte i denna policy. De avtal som gäller för
förtroendevalda är:
o

för förtroendevalda som nytillträtt efter valet 20L4.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som itidigare uppdrag
inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

o

PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen gäller

OPF-KL gäller

för förtroendevalda som

tillträtt tidigare än 20L4

UP

PDATERI NG

Melleruds kommun ser över pensionspolicyn vid behov eller på grund av förändringar i lagar
och kollektivavtal inom pensionsområdet.
BESLUTSORDN ING

Kommu nstyrelsens personalutskott

ä r komm u nens centrala pensionsmyndighet
pensionsvillkor. Personalutskottet beslutar
gäller
förtroendevaldas
när det
anställdas och
pensionsfrågor enligt denna pensionspolicy.

i

UNDE R ANSTÄLLFIINGSTID
PENsIONSRÅOEIVNIMG TILL SAMTLI6A ANSTÄLLDA
De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort

att

pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för arbetsgivaren. Det är
viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet
kan skapas inför pensioneringen.
Tjänstepensionen kommer också att bli en allt viktigare faktor för samtliga anställda i
framtiden, både genom själva pensionen men även genom det försäkringsskydd som är
kopplat till den.

lÖruevÄxlrNG TILL PENsroN
Melleruds kommun erbjuder kommunens anställda att genom frivillig pensionsavsättning
bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse
till löneväxling finns.
Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Melleruds kommuns
kostnader är desamma oberoende av om löneväxling sker eller inte. Eftersom
3
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arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, kan kommunen erbjuda ett tillägg till
det löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar en del av mellanskillnaden mellan sociala
avgifter på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen Tillägget anpassas årligen
till de sociala avgifterna och den särskilda löneskatten.
De fackliga huvudorganisationerna har informerats och godkänt löneväxling

till pension

Erbjudandet innebär:

o

En möjlighet

o

med nettolön
En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat
pensionssparande

o
r
o

Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling
Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad
Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med

o

bibehållet skatteavdrag inte påverkas
En möjlighet till högre total pension

till

en förmån

till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas

ATT TÄNKA PÅ

Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som har
en lön understigande 7.5 prisbasbeloppl efter frivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag,
daghemstaxa, underhållsbidrag kan också påverkas.
Gränsen för att föräldrapenning inte ska påverkas är 10 prisbasbelopp2.

Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07
inkomstbasbelopp3) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds anställda med
grundlön (efter löneväxling) understigande cirka 39 879 kronor per månad att göra frivillig
pensionsavsåttning.
För anställd med en lön över 8.07 inkomstbasbeloppa innebär löneväxling

till pension

jämfört med en icke-löneväxlingssituation att:

o
a

Avsättningen till det allmänna pensionssystemet blir oförändrad.
Ersättningarna från socialförsäkringssystemen, exempelvis sjukpenning, tillfällig
föräldrapenning med flera, blir oförändrade.

| 7.5 prisbasbelopp
2016: 332 250 kr

:

I

0 prisbasbelopp 20 l6: 443 000 kr

' 8.07 inkomstbasbelopp 2016: 478 55 I kr
a

7.5 inkomsrbasbelopp 2016: 444 750 kr

4
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ALTERNATIV KAP-KL

syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan.
I

Erbjudandet omfattar förvaltningschefer och motsvarande, samt annan anställd i särskilt fall

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot
en premiebestämd ålderspension och risken överlåts till individen. Övriga pensionsförmåner
inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
flexibilitet och självbestämmande för
den anställde ijämförelse med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen.
En premiebestämd pensionslösning innebär en större

Premien motsvarar den som kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension i det fall
kommunen tryggat den med försäkring.
EGET

VAt

En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om han eller hon ska ansluta

sigtill

alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen. En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP- KL kan inte återgå till
ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till den närmaste familjen, detta
definieras i lagstiftningen om pensionsförsäkring, som en månadsvis pension om den
anställde avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen

Kommunen erbjuder individuell pensionsrådgivning i samband med att den anställde ska
fatta beslut om alternativ KAP-KL.
UTBETATNING

Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livs-långt. Kortaste
utbetalningstid är vanligen fem år.

5

77

MELLERUbS

Köl4ltuit

DIREKTPENSION I SYFTE ATT BEHÅLLA NYCKELPERSONER

Ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställde upprättas och villkorar att den anställde får
en extra pensionsavsättning. Pensionen tillfaller den anställde under förutsättning att denna
fullgör sina förpliktelser, exempelvis att jobba i kommunen fram till en viss ålder. Om den
anställde inte fullgör sina förpliktelser tillfaller pensionskapitalet kommunen.
En direktpension är:

o
o
r

En utfästelse om pension

Direkt utbetald från arbetsgivaren, därav namnet
Säkerställer att företaget har medel för utbetalning av pensionen vid
pensioneringstid pun kten

o
o
o
o
r

En attraktiv förmån

för den anställde som gör den anställdes förmånspaket mer

konku rrenskraftigt
Ger kommunen en möjlighet att knyta upp nyckelpersoner och säkerställa

kompetens
Ger den anställde en säkerhet genom pantsättning av kapitalförsäkringen om
kommunen skulle hamna på obestånd
Utfästelsen kan omförhandlas

Flexiblaförvaltningsalternativ

MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FöR
I

ÄIonT ANSTÄLLDA

syfte att stödja arbetslinjen och därmed öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta

till 55 år eller längre, samt i kompetensväxlingssyfte, kan kommunen erbjuda följande
alternativ för tillsvidareanställa som fyllt 67 är. Arbetstidsminskningen är ingen rättighet för
den anställde utan beviljas efter beslut i varje enskilt fall.

Alternativ

1

Den anställde tillåts minska sin arbetstid till lägst 5O% av heltid. Lön betalas ut efter den
faktiska arbetstiden, och 100 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter att
rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid,
dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen förändras procentuellt med
faktiska löneökningar.

Alternativ

2

Den anställde tillåts minska sin arbetstid till 80 Yo av sin sysselsättningsgrad, erhåller 9O % av
lönen före arbetstidsminskningen och L00 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter
att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt
anställningstid, dock Iängst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen till
tjänstepensionen förändras procentuellt med faktiska löneökningar.

6
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För båda alternativen omregleras anställningen till den nya sysselsättningsgraden. Den
anställde ska så långt som det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter men i mindre

omfattning.
Arbetstidsminskningen beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till
förutsättningarna i verksamheten. Kostnaden belastar respektive förvaltning.
Efter särskilt beslut finns möjlighet att förlänga alternativ l och 2 till längst 67 års ålder. För
att åtgärdens syfte inte ska förfelas, får den anställde inte ta annat arbete samtidigt som
arbetstiden i kommunen minskas.

Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta
lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan.

PENSIONSFORSTARKNING VID FORTIDA UTTAG

Anställda som är tillsvidareanställda, med en sysselsättningsgrad på minst 50 % av en heltid,
som har fyllt 61 år kan ansöka om pension och samtidigt få en pensionsförstärkning.

korthet innebär erbjudandet att du avslutar din anställning i Melleruds kommun och i
gengäld får antingen en pensionsförstärkning iform av ett fast månatligt belopp eller en
procentsats av grundlönen {exklusive tillägg). Beloppet utbetalas varje månad till dess du
fyller 65 år. Denna månatliga utbetalning är skattepliktig och beloppet är detsamma under
hela utbetalningsperioden.
I

När anställningsförhållandet mellan dig och Melleruds kommun upphör får du inte längre
arbeta hos oss, men du ärfri att arbeta hos en annan arbetsgivare om du skulle vilja det.
Pensionsförstärkning är inte en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas
särskilda fall. Återbesättning får endast ske i undantagsfall.

i

sÄRsKrLD AVTALSpENSToN ENLTGT övrRrrusroMMELSE (öK-sAp)
Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter
individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte
en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet och i
särskilda fall.
B

ESLUT

Beslut om avtalspension fattas i varje enskilt fall av kommunchefen efter att
förva ltn i n gschefen faststä I lt om förutsättn in ga rna för avta lspension ä r u p pfyl lda
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202t-09-29

gen

ARENDE 9

Dnr KS 2021/492

Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anta Resepolicy för anstiillda och föftroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, S 117.

2.

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerheBpolicy för Melleruds kommun, antagen den20
december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra Götaland
ställer om". Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till klimatmålet om att den
västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030.
Som ett led idenna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas klimatlöften
varuid ett av dem är:
Vi

i använder en klimatstyrande resepolicy.

Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning och
struktur när tjänsteresor ska genomföras - dels utifrån vägledning men också utifrån säkerhet
och minskad belastning på klimatet.

Beslutsunderlag

. Rexe- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen av fullmäktige den
20 december 2013,5 117.
o Melleruds kommuns klimatlöften
r Kommunstyrelsens beslut 2020-1I-04, 5 261.
o Förslag till Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun
o Komm nstyrelseförualtn ngens tjä nsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2021-09-2I,5 293.
u

i

80

SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

sida

202r-09-21

rbetsutskott

B

Dnr KS 202U492

5 2e3

Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag til! beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande forslag, 9 LI7.

2.

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen den20
december 2013.

Sammanfaftning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra Götaland
ställer om". Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till klimatmålet om att den
västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030.
Som ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas klimatlöften
varvid ett av dem är:
Vi

i använder en klimatstyrande resepolicy'

Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning och
struktur när tjänsteresor ska genomföras - dels utifrån vägledning men också utifrån säkerhet
och minskad belastning på klimatet.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
r

Rexe- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen av fullmäktige den
20 december 20L3,5 117.
Melleruds kommuns klimatlöften
Kommunstyrelsens beslut 2020-1I-04, 9 26L'
Förslag till Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, 5 117.

2.

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen den20
december 2013.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes

Utd

n
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Förslag till ny resepolicy
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta foreliggande förslag till ny Resepolicy och
samtidigt besluta att upphäva Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen

i

december 2013.

mmanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra
Götaland ställer om". Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till
klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030. Som
ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas
klimatlöften varvid ett av dem är: 'Vi i använder en klimatstyrande resepolicy".
Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning
och struktur när tjänsteresor ska genomföras. Dels utifrån vägledning men också
utifrån säkerhet och minskad belastning på klimatet.

Sa

Beslutsunderlag
www.https : //klimat2030.se/
Rese och trafiksäkerhetspolicy.pdf (mellerud.se)

Utkast: Rutin för tjänsteresor

Beskrivning av ärendet

Att vi använder en klimatstyrande resepolicy innebär enligt direktiven i 'Västra
Götaland ställer om" att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen.
Klimatstyrande innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet,
innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda
alternativ som cykel och bilpool, Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart
resande till och från arbetet,
Till policyn kommer följa en bilaga; dvs, "Rutin för tjänsteresor", som kommer mera
ingående ta upp hur kommunens förtroendevalda och medarbetare ska förhålla sig till
policyn,

Jeanette Sjölund
Ha ndläggande tjänsteman

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

)oo(

Kom m u nstyrelseförva Itn ingen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-

kommunen@mellerud.se
Webbplats : www. mellerud. se
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Antagen

Kom

munstyrelseförvaltningen

Besöksadress: Storgatan 13, 464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Bankgiro:

5502-277 6

Organisationsnummer:

83

212000- 14BB

Webbplats: www,mellerud.se

Sida 2 av 2

Inledning
Utifrån "Klimat 2030-Västra Götaland ställer" om har Melleruds kommun antagit flera
klimatlöften varav resepolicyn är ett av dem.
Vi vet att en stor påverkansfaktor på den globala uppvärmningen är transporter. Med
anledning av det har denna policy tagits fram som ett styrinstrument för ett mer
kostnadseffektivt, klimatneutralt och säkert resande.

Omfattning
Resepolicyn omfattar alla anställda och förtroendevalda och gäller för alla resor och

transporter som sker i tjänsten och som betalas av Melleruds kommun,
Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av denna policy.

Utöver denna policy ska verksamheterna vid behov utarbeta rutiner för resor och
fordon inom ramen för verksamheten, till exempel i hemvården och inom gata och
park.
Avsteg från policyn kan göras i enskilda fall efter beslut av närmaste chef.

.

.
.
.
.

övergripande tillämpning
Möten och tjänsteresor i Melleruds kommuns verksamheter ska genomföras på ett
sådant sätt att klimatet utsätts för så liten påverkan som möjligt. Resor i tjänsten ska
första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar. Flygresandet
ska hållas på så låg nivå som möjligt. Resor och transporter av alla slag ska
genomföras på ett effektivt sätt med avseende på tiO och kostnad och med en
bibehållen god arbetsmiljö och låg klimatpåverkan.

i

Resor ska bara ske när det är nödvändigt och i möjligaste mån samordnas. Som
alternativ till fysisk resa uppmuntras användningen av distansmötesformer.
Alla tjänsteresor ska genomföras på ett tryggt och trafiksäkert sätt.
När bil behövs till tjänsteresor ska arbetsgivaren så långt det är möjligt tillhandahålla
poolbil eller hyrbil.
Organisationen ska uppmuntra till hållbart resande även till och från arbetet och göra
det möjligt för distansarbete när det fungerar.

Säkerhet
Kommunens fordon ska hålla god standard och så långt som möjligt vara anpassade
för klimatneutral körning.
Rutin för cykelservice ska finnas så att cyklar är i gott skick och förses med dubbdäck
om cykling ska förekomma vintertid.
Cykelhjälm ska användas när tjänsteresa sker med cykel.

Tillgänglighet
Resepolicyn ska spridas till samtliga anställda och förtroendevalda i Melleruds kommun

Policyn med riktlinjer ska beaktas vid utformandet av andra styrdokument.

översyn av dokumentet
översyn av policyn sker varje ny mandatperiod av HR-chef
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34

Dnr KS 202A1424

s 261

Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga.

2. antagna klimatlöften

ska ingå som underlag i samband med nämndernas målarbete under

202r.
Reseruationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Mel6ruds kommun har den 12 juni 2020 inbjudits av Klimat 2030 att delta i "Kommunernas
klimatlöften".
Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen'
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge
stor utsläppsminskning.
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs
under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna däruid kan
utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för genomförandet. Den 16 december 2020
har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till Vara konserthus för att överlämna
kommunens klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande'

Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2021 följs
arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer aft uppmärksammas.
bifogat svarsformulär bedöms sju av de 20 löftena att genomföras under 2021, tre är
pågåände och kommer att fortsätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som realistiska
att uppfylla under 2021,

I

Av Melleruds kommuns nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och
tre i egen regi,

Beslutsunderlag
r Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning'

.
.
r
.

Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga'
Melleruds kommuns klimatlöften - formulär.

Kommunstyrelseförvaltningenstjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, g 360'

Utd rags bestyrka nde
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Sammanträdesdatum
2020-11-04

Förslag

till beslut

sida
35

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E

Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar aft

1. anta klimatlöften enligt bilaga.
2. antagna klimatlöften ska ingå som underlag isamband med nämndernas målarbete under
2021.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera årendet för att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en redovisning av de ekonomiska
konsekvenserna för de olika klimatlöftena.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång 2
Ordftiranden frågar arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Västra Götalandsregionen
Dalslands miljö- och energiförbund

Utdragsbestyrka nde
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Länsstyrelsen
Västra Götaland
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till zo3o ska vara en fossiloberoende
region.

i

Under 2o2rsatsar Klimat 2o3o extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg
sitt klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Tillsammans kan vi
göra mer!

i

Svarsformulär
I detta dokument ser ni samma löften och beskrirrningar som ni läst tidigare. Vi
har lagt till svarsalternativ till varje löfte och detta svarsformulär ska användas när
ni rapporterar in era klimatlöften för zozt till Klimat 2o3o. Det kan också
användas som formulär till det politiska beslut som krdvs för att kommunen ska
ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge
med vilken kommun det gäller. Ange endast ett kryss per löfte.
a
o

a

Svara "A. Ja, detta ska vi göra zozr" om det är en ny aktivitet/beslut (ex. ta
fram en nyklimatsty'rande resepolicy eller sätta upp solceller).
Svara "B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2c.21" om det är
något ni redan gör (ex. använder en klimatstyrande policy eller har satt upp
solceller tidigare som finns kvar.)
Svara "C. Nej, detta kan vi inte göra 2o2t" om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlö ftet zozt.

Satsningen vill stötta nya steg som tas 2c.21, det ska inte ses som en utvärdering av
respektive kommuns klimatarbete hittills. Huvudfokus för stödinsatser under
2o2t är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B
kan istället bjudas in som goda exempel.

Klimatzo3o.se/klimatloften har vi samlat "Frågor och svar" samt publicerat
"Fördjupade frågor och svar". Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat
2o3o om ni har frågor.
På

Senast den r december 2o2o ska kommunen skicka in svarsformuläret via
mejl till: klimatzo3o @vgregion.se.

2
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1. Vi anvåinder en klimatstyrande resepolicy.
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policl'n ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljöoch klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

XA. Ja, detta ska vi göra zozr

nB. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr

nc. Nej, detta kan vi inte göra zozr
2. Vi klimatvåixlar tjänsteresor.

Det innebdr ett klimatvdxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten berdknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhdllsekonomisk värdering. KlimatvdLxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.

n
n
X

3.

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsdtta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte görazozr

Våra nya personbilar är miljöbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hy'ra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara "spjutspetsnivå" eller "avancerad nivå" i Upphandlingsmyndighetens

hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väijs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.

X
n
n

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsdtta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozt

4. Vi ställer krav i upphandling fiir transportdelen i nya avtal

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla ar,tal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och ar,{allstranspoder. Vi ställer också miijökrav i mer än 5o
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kråver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsdtta arbetet 2021
C. Nej, dettakan vi

inte göra zozt

J
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S. Vi deltar i Clkelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på sjäIwapportering av kontrollerbara uppgifter och
s1'ftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

zozl

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.

n
tr
X

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsdtta arbetet zozr
C. Nej, dettakanvi inte göra zozr

7. Vi erbjuder lad.dfiänster vid parkeringsytor för boende i kommunala
bostadsbolag.

Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid rninst fem geografiska platser.
Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst.
Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bdras av dem som

utnyttjar tjänsten.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi görazozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

8. Vi minskar inköpen

av fossilbaserade engångsprodukter.

Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiHar
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produLiter av biobaserat,
förnybart eller återvunnet materiai.

n
n
X

A. Ja, detta skavi görazozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

4
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9. Vi analyserar inköpens klimattrråverkan

och ställer krav i prioriterade

upphandlingar.

Det innebär att kommunen bedömer var Himatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar

under zozt.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

to.Vi använder cirkulära möbler.
Det innebdr att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst ro anställda,
med mer än 5o procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst zo procent cirkulära
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras,
repareras och används på n1tt.

X
n
n

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozt
C. Nej, detta kan vi inte görazozt

u. Vi möjliggör ftir medborgarna att låna/hyra produkter istdllet fiir att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

tr
tl
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

rz. Vi mäter matsvinn i ofifentlig verksamhet och har måI.
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn:
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

X
tr
tr

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, dettakanvi inte göra zozr

5
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13.

Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har måI.
Det innebdr att kommunen beräknar måltidens Himatpåverkan och har satt mål att
Himatpåverkan ska vara maximalt o,9 kg CO"e/måltid i snitt under minst en månad. För
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sdtta mål att nyckeltalet
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till r,7 kg COze/kg inköpta livsmedel.

X
n
n

A. Ja, detta skavi görazozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, dettakanvi inte göra zozr

r4. Vi gör investeringar ftir energieffektiviseringar.
Det innebdr att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna
byggnader/lokaler.

X
n
n
rS.

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte görazozr

Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers Himatpåverkan genom att
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och
energianvändningvid drift, vid minst en (r) byggnation. Antingen i egen regi eller som

kravställning i markanvisning eller detaljplan.

tr
n
X

A. Ja, detta skavi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsdtta arbetet eozt
C. Nej, detta kan vi inte göra zozt

16.Vi producerar egen solel.
Det innebdr att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel
eller är delägare i en solcellspark.

n
X
n

A. Ja, detta ska vi göra zoet
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte görazozt

tZ.Yi har roo procentfiiirnybar el i kommunens elavtal.
Det innebär att kommunen köper too procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.

n
X
n

A. Ja, detta skavi görazozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

6

92

KTIMAT

2030
VASIRA 6OIAIAI']O

KOITIMUNERI'IAS

KtIMATtöFTEIT

STÄttER OM

18.Vi har arbetssätt ftir årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Det innebdr att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi fiir en årlig
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt
om 16 procent per år.

nA. Ja, detta ska vi göra zoer
nB. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

XC. Nej, detta kan vi inte göra zozr

rg.Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (r) investering har gjorts genom grön
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller
liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

n
X
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

zo. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat

till allmänheten

om klimat.

Det innebår att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska
genomfciras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om
Himatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på

omställningen.

X
I
tr

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
(fvll i på nästa sida)
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill lyfta en annan insats som
kommunen anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för Himatet. Detta är en
möjlighet att deia med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för sitt arbete.
Beskriv kort ert bästa exempel:
Hör fuIIer du i din text. Beskriv endast en (t) åtgörd, max 70 rader. Text som hamnar utanför rutan kontmer
blJe att kunna lösas.

Kommun: Mellerud
Kontaktperson: Morgan E Andersson
Befattning : Kommunstyrelsens ordförande
Epost: morgan.e. andersson@mellerud.se

Datum: zozo-tt-o6

Senast den r december 2o2o ska kommunen skicka in svarsformuläret (som PDF) via mejl

klimatz o3o @vgregion. se

Vi ser fram emot att ta emot era löften!

8
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Inledning
Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transpofter genomförs varje
år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert och
miljöanpassat. Rese- och trafiksäkerhetspolicyn består av:

.
o
.
.

Policydel
Bilaga 1. Riktlinjer för tillämpning av rese- och trafiksäkerhetspolicyn
Bilaga 2. Krav vid upphandlingar av resor och transporter
Bilaga S. Åtgarder för implementering och uppföljning

Omfattning
Rese- och trafiksäkerhetspolicyn gäller samtliga anställda och förtroendevalda inom
Melleruds kommunkoncern. Policyn ska tillämpas vid planering och genomförande av alla
resor och transporter som sker i tjänsten och som betalas av arbetsgivaren. Policyn ska
tillämpas vid upphandling av resor och transportjänster. Avsteg ifrån policyn kan
godkännas efter beslut av respektive förvaltningschef.

Syfte och mål
Rese- och trafiksäkerhetspolicyn syftar till att styra användningen av resor i tjänsten
inom Melleruds kommunkoncern så att de:

.
.
.

Skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande
Skapar en trygg och säker arbetsmiljö för kommunens anställda vid resor
Minskar kommunkoncernens miljöpåverkan vid resor.

Ansvar
Varje Berörd chef ansvarar för att policyn följs av alla medarbetare. Det innebär att
chefen ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande
bilagor samt följa upp att den efterlevs.

Samtliga anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att planera sina
tjänsteresor i enlighet med policyn. Detta så att resorna sker på ett samordnat,
kostnadseffektivt, trafiksäkeft och miljöanpassat sätt.
Uppföljning
Melleruds kommun som arbetsgivare ska regelbundet enligt det systematiska
arbetsmiljöarbetet, följa upp verksamheten och identifiera de risker som anställda kan
utsättas för vid resor i tjänsten.
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Riktlinjer och tillämpning

Överväg alltid alternativ till att resa innan du bokar resa eller transport. Tjänsteresor ska
planeras, godkännas, bokas och genomföras enligt principerna nedan:

Principer
. Behöver resan göras?

.
.
.
.
e
.

Finns det något annat alternativ till att resa?
Använd i första hand lT-hjälpmedel
överväg alltid alternativet att resa med något annat sätt att kommunicera t.ex.
telefon möte, telefon konfe rens el ler webbkonferens.
Gå eller cykla
Vid korta avstånd, välj att promenera eller cykla istället för att ta bilen.
Res kollektivt
Med avseende på såväl effektivitet/kostnad som säkerhet och miljö är allmänna
kommunikationer, i första hand tåg, oftast det bästa alternativet.

Samåkning
Samåk med andra. Buss eller minibuss kan ibland vara lämpliga alternativ när
många ska till samma resmå|.
Res med bil
Vid resor med bil ska i första hand kommunens fordon användas.
Flyg
Välj flyg endast om tids- och kostnadsbesparingen motiverar detta.

Kostnadsjämförelse
Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar, logi, traktamenten, arbetstid
och restid. Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden och hänsynen till
*-^Gil,^:|,^vt
Lr ctr rl\JqAgr

r

^! LrLr
^^L I *iliii
rEL
I I iluLr.

Trafiksäkerhet
Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Melleruds kommun som arbetsgivare bär
ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, även för den del av
arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med
kommunens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil, eller om cykel används (SAM,
Arbetsmiljöverket, AFS 2001: 01).

Anställda och förtroendevalda i Melleruds kommun ska:

.
.
r
.

ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra
tjänsten
alltid planera resor och transporter så att de inte bryter mot gällande
lagstiftningar
visa gott omdöme i trafiken
uppmaningsvis alltid använda cykelhjälm när du cyklar i tjänsten
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Första hjälpen
Den som kommer först till en trafikolycka stannar och hjälper till. Kommunens
medarbetare bör ha kunskaper i första hjälpen. Med kunskap i första hjälpen ökar
förutsättningarna att göra en bra insats.

Miljöpåverkan
Förarens körsätt har stor betydelse för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Det är
möjligt att spara minst 10 o/o bränsle genom att tillämpa ett sparsamt körsätt. Personal
som kör mycket i tjänsten bör i tjänsten få genomgå utbildning i sparsam körning.

Regler och ersättningar
Resor, transporter och boende bokas så tiOigt i förväg så att det 9år att få biljetter och
boende till lågpriskostnad. Ändringar och avbokningar ska ske så snart som möjligt. För
nedanstående alternativ klassas följande som normalstandard.
Tåg
Biljetter ska bokas som affärs- eller normalbiljett i andra klass. Första klass kan bokas
undantagsfall, Vid resa med nattåg ges dock möjlighet till egen kuprå.
Flyg
Flygresor ska ske till lägsta möjliga kostnad som normalt är ekonomiklass
Båt
Egen hytt med dusch eller bad och toalett.

i

Hotell
Enkelrum med dusch och toalett.
Bil
Egen bil eller hyrbil får användas efter överenskommelse med närmaste chef,
Reseräkningar och reseförskott
Reseräkningar ska lämnas senast inom en månad efter resans slut. För sent inlämnad
reseräkning regleras ej.
Reseförskott ska redovisas senast en månad efter resans slut.

Försäkringar vid tjänsteresor
Kommunen har tecknat reseförsäkringar som gäller för resor i tjänsten. Intyg från
försåkringskassan om att man är sjukförsäkrad krävs vid resor inom EU och vissa andra
länder. Kontakta kommunens försäkringshandläggare för att få försäkringsnummer.
Skaded ra bbad kontaktar SOS- Internationa I, Köpen ham n
Tel +45 7010 50 50
Fax +45 7010 5056

Skadedrabbad vid vistelse i USA kontaktar fnternational Corporation,

Indianapolis

Tel 1-800-962-6831 (inom USA)
(317)-68s-8904
Fax (317)-637-6634
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Krav vid upphandlingar av resor och transporter

Hyrbilar, tjänstebilar och leasingbilar
Bilar hyrda, leasade eller köpta ska med avseende på huvudsaklig användning uppfylla
följande trafiksäkerhets- och miljökrav:

r
r
r
.
.
.
.
.

Ett bra skydd vid frontal- och sidokollision vilket anses vara uppfyllt om bilen
uppfyller kraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European
New Car Assessment Program)
Ha en tjänstevikt som ligger i intervallet på ca 1000 till ca 1500 kg
Ha huvudstöd och trepunktsbälten på ae platser som används
Ha minst tre mm mönsterdjup på sommardäck och fyra mm på vinterdäck
Ha sommardäck tillverkade utan inblandning av HA-olja
Vara en så energisnål bil som möjligt med hänsyn till den storleksklass man
behöver
Uppfylla EU;s krav avseende utsläpp av hälsovåOtiga avgaskomponenter.
Vara utrustade med motorvärmare i syfte att minska utsläppen av kolväten och
pattiklar

Upphandling av resor och transporter
Motsvarande krav som för inköplleasing av fordon ska ställas på entreprenörer m.fl. vid
upphandling av transporter för personbefordran. Det ska ställas specifika krav på
trafiksäkerhet och miljöanpassning vid större upphandlingar av transporter av varor och
tjänster, för att styra över till alternativa bränslen.

Upphandling av drivmedel
Vi strävar efter att använda det mest miljöanpassade bränsle som säljs på orten, därför
^-a--L---rr:---r-r------r
^t,^ clil
^.. L-I-^l^
^-L !-----^'g:r--!--:--^r9tt^ll ..^^L^^.lll-^
-- uililuiltdiluilugsKtdusul
sÄa
uPPiloiluiltrg ctv
urcilrStg uLil
LrdilsPulLLJcilr5LcI ililteildild gil
så att vi under avtalstiden kan höja kraven.

Egen bil
Egen bil (privatbil) ska endast i undantagsfall användas i tjänsten och i de fall de
används ska detta ske i samråd med arbetsgivaren. Egen bit som används i tjänsten ska
vara besiktigad och ha gällande trafikförsäkring. Böter för trafikförseelser eller kostnader
i samband med skador på eget fordon ersätts inte av Melleruds kommun.
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till åtgärder för implementering

och uppföljning

1. Att personalen känner till och tillämpar reglerna i policyn
Ansvarig: Berörd chef

r

Information på arbetsplatsträffar

2. Att policyns krav får genomslag i nya upphandlingar

och fordonsval

Ansvari g : ekonomichefen
a

Ansvarar även för dimensioneringen av fordonsparken i samverkan med berörda
verksamhetschefer.

3. Att sparsam körning blir en del av personalens kompetensutveckling
Ansvarig : respektive enhetschef

.
.

All personal informeras om tips och råd för sparsam körning
Personal som kör regelbundet i tjänsten genomgår praktisk utbildning i sparsam
körning.
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Änenpr ro

Dnr KS 202L1485

Planuppdrag avseende ändring av stadsplan för nordöstra delen av
Melleruds köping
Arbetsutskottets 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 nordöstra delen av Melleruds köping,

2, instämma i byggnadsnämndens

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

3. planarbetet ska bekostas av Melleruds

kommun till 50 procent.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden mottog den 6 maj 2021 en begäran om planbesked gällande ändring av del
av Stadsplanen för Nordöstra delen av Melleruds köping. Stadsplanen för Nordöstra delen av
Melleruds köping vann laga kraft 1967-12-08. Sökanden vill ändra de delar av planen som berör
kvarteret Höken eftersom den inte uppffller de önskemål om byggnation som avses byggas
samt att planen inte är anpassad efter vad näringslivet efterfrågar.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021,
ändring,

9 IL7, att ge positivt planbesked för föreslagen

I samband med planändring kommer byggnadsnämnden även att se över planbestämmelserna
på den kommunägda fastigheten Storken 1 då den har samma bestämmelser som kvarteret
Höken. Syftet med planändringen är bland annat att öka byggnadshöjden och att minska
andelen punktprickad mark i kvateren Höken och Storken, Ändringen kommer således att

omfatta fastigheterna Höken 1, Storken 1 samt del av Hassle 1:27.
Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds Köping
beräknas kunna ske första kvartalet 2022.
Då planändringen omfattar både privat och kommunägd mark kommer Byggnadsnämnden att

upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden. Kommunens kostnader för planändringen tas
från befintlig budget. Den totala kostanden för planändringen uppskattas till cirka 60-80 tkr,
där kommunen står för 50o/o av kostnaden.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202I, S I44, alt begära av Kommunstyrelsen att
få uppdraget att ändra och anta Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping,

Beslutsunderlag

. Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping med kafta
o Start-PM
r Byggnadsnämndens beslut 202I-08-25, g L44.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o

Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L,5 303.
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Sammanträdesdatum

sida

202r-09-21

1B

Dnr KS 202tl49s

s 303

Planuppdrag avseende ändring av stadsplan för nordöstra delen av
Melleruds köping
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

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

2.

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

3.

planarbetet ska bekostas av Melleruds kommun till 50 procent.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden mottog den 6 maj 202L en begäran om planbesked gällande ändring av del
av Stadsplanen för Nordöstra delen av Melleruds köping. Stadsplanen för Nordöstra delen av
Melleruds köping vann laga kraft 1967-12-08. Sökanden vill ändra de delar av planen som berör
kvarteret Höken eftersom den inte uppfyller de önskemål om byggnation som avses byggas
samt att planen inte är anpassad efter vad näringslivet efterfrågar.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 202I, 9 L17, att ge positivt planbesked för föreslagen
ändring.
se över planbestämmelserna
på den kommunägda fastigheten Storken 1 då den har samma bestämmelser som kvarteret
Höken. Syftet med planändringen är bland annat att öka byggnadshöjden och att minska
andelen punktprickad mark i kvafteren Höken och Storken. Ändringen kommer således att
omfatta fastigheterna Höken 1, Storken 1 samt del av Hassle 1:27.

I samband med planändring kommer byggnadsnämnden även att

Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds Köping
beräknas kunna ske första kvartalet 2022.
Då planändringen omfattar både privat och kommunägd mark kommer Byggnadsnämnden att
upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden. Kommunens kostnader för planändringen tas
från befintlig budget. Den totala kostanden för planändringen uppskattas till cirka 60-80 tkr,
där kommunen står för 50o/o av kostnaden.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2027,9 744, alt begära av Kommunstyrelsen att
få uppdraget att ändra och anta Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping,

Beslutsunderlag

.
r
r
.

Justerandes si

Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping med karta
Start-PM

Byggnadsnämndens beslut 2021-08-25,9 t44.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Utd ragsbestyrka nde

n
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MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

Förslag

a

rbetsutskott

till beslut

Sammantrådesdatum

sida

202r-09-2r

19

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen

med att ta fram handlingar

får att ändra stadsplanen för nordöstra delen av Melleruds köping.

2.

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

3.

planarbetet ska bekostas av Melleruds kommun till 50 procent'

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2021-09-01

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2021i485

1 (3)

Kommunstyrelsen

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

till beslut

Kommunstyrelsen besl uta r att

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

2.

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

3.

planarbetet ska bekostas av Melleruds kommun till 50 procent.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden mottog den 6 maj 2021 en begäran om planbesked gällande ändring av del
av Stadsplanen for Nordöstra delen av Melleruds köping. Stadsplanen fcir Nordöstra delen av
Melleruds köping vann laga kraft 1967-12-08. Sökanden vill ändra delar av planen eftersom den
inte uppfyller de önskemål om byggnation som avses byggas samt att planen inte är anpassad
efter vad näringslivet efterfrågar,

Ändringen kommer att beröra kvafteret Höken, som omfattar fastigheterna Höken 1 samt del av
Hassle 1:27.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 202I, 9 I17, att ge positivt planbesked för föreslagen
ändring.

I

samband med planändring kommer byggnadsnämnden även att se över planbestämmelserna
på den kommunägda fastigheten Storken 1 då den har samma bestämmelser som kvafteret
Höken. Syftet med planändringen är bland annat att öka byggnadshöjden och att minska

andelen punktprickad mark i kvarteren Höken och Storken.

Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds Köping
beräknas kunna ske första kvatalet 2022.
Då planändringen omfattar både privat och kommunägd mark kommer Byggnadsnämnden att
upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden. Kommunens kostnader för planändringen tas
från befintlig budget. Den totala kostanden för planändringen uppskattas till cirka 60-80 tkr,
där kommunen står för 50o/o av kostnaden.
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202I, g I44, att begära av Kommunstyrelsen att
få uppdraget att ändra och anta Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Datum
2021-09-01

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS 2021/485

2 (3)

Beslutsunderlag

.
.
.

Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping med karta
Start-PM

Byggnadsnämndens beslut 2021-08-25,5 144.

Handläggande tjänsteman
Jonas Söderqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Kaft-/GIS-ingenjör

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden
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SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida

zozr-o8-25

Byggnadsnåmnden

4

5 144
Dnr 2AZL.2IA,2L4

Planuppdrag avseende ändring av Stadsplan för nordöstra
delen av Melleruds köping
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunstyrelsen att få uppdraget att ändra och
anta Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Byggnadsnåmnden mottog 2021-05-06 en begäran om planbesked gällande ändring av del av
Stadsplanen för Nordöstra delen av Melleruds köping.
Stadsplanen för Nordöstra delen av Melleruds köping vann laga kraft 1967-12-08. Sökanden vill
ändra delar av planen eftersom den inte uppfyller de önskemål om byggnation som avses
byggas samt att planen inte är anpassad efter vad näringslivet efterfrågar. Ändringen skulle
beröra kvafteret Höken, som omfattar fastigheterna Höken 1 samt del av Hassle 1:27.
Byggnadsnämnden beslutade 5 117/210623 att ge positivt planbesked för förslagen ändring. I
samband med planändring kommer byggnadsnämnden även att se över planbeståmmelserna
på den kommunägda fastigheten Storken 1 då den har sanrma bestänrmelser sonr kvaftere[
Höken.

Slte
Syftet med planändringen är bland annat att öka byggnadshöjden och att minska andelen
punktprickad mark i kvaderen Höken och Storken.
Tidsplan
Ett beslut om antagande av ändring av stadsplan för nordöstra delen av Melleruds Köping
beräknas kunna ske första kvaftalet2ll2.
Ekonomis ka konsekvenser

Då planändringen omfattar både privat och kommunägd mark kommer Byggnadsnämnden att
upprätta ett plankostnadsavtal med sökanden. Kommunens kostnader för planändringen tas
från befintlig budget. Den totala kostanden för planåndringen uppskattas tillcirka
60 000-80 000 kronor, där kommunen står för 50% av kostnaden.
AntagandC
Plan- och bygg gör bedömningen att byggnadsnämnden kan anta planändringen. Av Start-PM
framgår bedömningsgrunderna.

Beslutsunderlag
. Stadsplan för nordöstra delen av Melleruds köping, 1967-12-08
. Planbesked, BN 5 L7712LA623

r

Start-PM, 202L-08-17

Upplysningar
Besl utet gå r att överklaga, se www. me!!erugLfeleye*!4$..
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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105

n

de

(,

{l

MELLERUDS

J:ra

KOMMUN

J.

START-PM
Datum: 202I-08-17

Diarienummer: BN 202L.210.2I4

Vilket område gäller det: Kvarteren Höken och Storken
Detaljplanens syfte: Syftet med planändringen är bland annat att öka byggnadshöjden och att
minska andelen punktprickad mark i kvarteren Höken och Storken.

JA

Ställningstaganden gällande planen
A

B

Strider detaljplanen mot OP,
fördjupningar eller av kommunstyrelsen

NEJ

antagna program?

NX

Har stat och kommun motstridiga
intressen och har LST framfört erinringar
som medfört prövning enligt 11 kap. 1012 55 PBL?

NX

C

Medför detaljplanen betydande
ekonomiska åtaganden för kommunen?

D

Är detaljplanen av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt:

NX

3.

intresse för
allmänheten?
Omfattar planen stora områden?
Reglerar planen många motstridiga
intressen?

4.

Kommunen och sökanden delar på
plankostnaden

NX
NX
NX

1. Är planen av betydande

2.

Kommentar

Omfattar planen särskilt känsliga
miljöer?

5.

Medför 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 Kommunfullmäktiges gällande delegationsordning.

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

org,nri 2I2000-1488 | www.mellerud.se
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Detaljplan för Nordöstra delen av
Melleruds köpinq
Till denna detaljplan finns det 2 stycken tillägg. Tilläggens plankarta
presenteras i detta dokument forst, följt av detaljplanens plankarta.

Innehå I lsförteckn

.

.
.

i

ng:

Planbeskrivning, Tillägg 2
Laga kraft: 2074-04-28
Aktnummer: L46L-P92
Planbeskrivning, Tillägg 1
Laga kraft: 2014-01-10

Aktnummer: 1461-PBB
Planbeskrivning, Nordöstra delen av Melleruds köping
Laga kraft:' 1967 -12-08
Aktnummer: 15-MES-527

OBS! Tilläggen skall läsas tillsammans
med detaljplanens originalhandlingar
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Underliggande detåljplan fdr "Nordostra deten
åv Mellerud", i967-r2-09, gålter jåmsides nred
tillägget.
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PLANKARTA

Utöver dennö liåndling finns följande hand-

lingar:
- Pianbeskrivning
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'

q,
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FaStighetsförteciilirrg

ADMINISTRATIVA sESTÄMMEt5ER
Genomförandetiden för denna ändring är 5 år
från det datum då beslutet att göra tiilågg riil
planefl vunilit laga kraft.
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TILLAGG TILL DETALJPLAN
FÖR NORDÖsTRA DELEN AV MELLERUD
FOR FASTIGHETEN FALKEN 3
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M€lleruds kornrnun, Våstra Götalands tän

Denna haftdtng 5tå taiös
tillsrnrans nled detalrpl8n,
ths6låttd 1967-12 08
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TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
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Underliggande detaljplan tör "Nordöstra delen
av Mellerud", 1967-L2-08, gäller jämsides med
tillågget.
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Anvåndningsgräns för tillägg av

detaljplan

Markens anorclnande

€r 60

Tillåten byggräu i

o/o

TILLÄGG TILL PTANKARTA

Utöver denna handling finns följande handlingar

- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckrling
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförändetiden för dennö ånorirg är 5 år
från det datum då beslutet ätt göra tillägg till
planen vunnit lagå kraft.
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Melleruds kommun, Västra Götalands län
Upprättad på Samhållsbyggnadsförvaltningen
Mellerud, 2013-11-04
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Detaljp lan för Nordöstra delen av
Melleruds köoinq
Till denna detaljplan finns det 2 stycken tillägg. Tilläggens beskrivning
presenteras i detta dokument först, foljt av detaljplanens
pla n beskrivning.
In nehå I lsförteckn in g :
a
Planbeskrivning, Tillägg 2
Laga kraft: 20L4-04-28
Aktnummer: L46L-P92
a
Planbeskrivning, Tillägg 1
Laga kraft 20L4-0L-L0
Aktnummer: 1461-PBB
a
Planbeskrivning, Nordöstra delen av Melleruds köping
Laga kraft: 1967-Lz-Ag
Aktnummer: 15-ME3-527

OBS! Tilläggen skall läsas tillsammans
med detaljplanens originalhandlingar
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KOullull

Ändring av detalJplan

nonpösrRA

DELEN Av MELLERUpS röprnc
rön FASTTcHETEN FALKEN 3

PLANBESKRIVNING

Enkelt planforfarande
Antagandehandling
2014-a1-22

Laga kraft
2AL4-A4-28

Bakgflrnd
Ändring av rubricerad detaljplan har syftet att mcijliggöra etablering av en förskola och barn- ungdoms
och äldrevård på fastigheten Falken l. På fastlgheten finns ett dagcenter sedan 1982.
Låge

Fastigneten ligger i södra delen av ett industriområde med blandad verksamhet i Melleruds tätorts
nordåstra det. Stider om fastigheten ligger ett bostadsområ de. I öster angränsar en golfbana.
!$

t,

t
t

a

t

I

:'
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Hassle iqdustriom"rådes katakliir:
Hassle industriområde ar skapat Eenom en detaljplan från 1967. Områdel år uppdelal i en södra del,
där småtlindustri ändamål samsas med bostads- och industriändamå1, t den norra delen finns ren
industriverksamhet, Gållande plan har nyligen ändrats med en ulökning av byggrätten, Syftet var att
tillgodose högre krav gällande arbetsmiljö så att det finns mer pfats för personalyta samt att varor inle
långre behöver lagras utomhus i lika stor utsträckning.

Jfii, definieras i pianbeskrivningen: "Med Jm betecknat onrråde får anvåndas endast för
Småindustri,
o'
att närboende ei vållas olägenhet med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad, Bostäderfårdock anordnas i den utstråckning som fordras fortillsyn och

sma tndustrta noa ma"l av sådan beskaffenhet

t,J4gd i* {cqrc s tt\fsr
Åt }!ro:4åtrrret ioFNgrrl 0€L:a r! !F,"1{a.dt dFa}

Gällande ptan 1967-12-08
1.,

J

I

- Industri- och järnväg

Jm - Småinduslri

Bj - Bostad och snråindustri
Falken 3

!

Park eller plantering

Övertappande plan 2003-03-19
Y - Golfbana

t"l

.t;,

bevakning av anläggning inom området."
Planen har 2003 i sin östra del ersatts genom en plan for utbyggnad av golfbanan. Områdets verksanrheter i övrigt är av en blandad karaktär. Småindustriområdet innehåller handel, verkstådeq dagcenter
och en kyrka. Närmaste industribyggnad från fastigheten Falken 3. ligger ca 175 meter och bedöms
inte ha omgivningspåverkan som kan skada planerade ändamå|.

Trafikforing och buller
Fastigheten Falken 3ligger vid en återvändsgata. Det forväntas ingen påtaglig trafik långs fastigheten
då den år belägen näst fore Jehovas viltnes församlingslokaf sorn huvudsakf igen anvånds på söndagar.
Fastighelen norr om Falken 3 är inte inanspråktagen och tillhör kornrnunen.
Områdef matas norrifrån med bil- och lastbilstrafik genorn Odengatan som fortsätter i sydlig riktning
till Viaduktgatan. Fastigheten Falken 3 nås med bil från Odengatan genom Ymers väg. Gång- och cykel-
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trafik leds söderifrån genom bostadsområdet
Förorenad mark
Fastigheten^Höken 1, belägen diagonalt norr om Falken 3, har inhyst ett kemiforetag och förorenad
mark har pävisats, Enligt prover, gjorda av Länsstyrelsen 2012-04-30, uppvisades inga negativa provresultat och det finns därför inga krav på ytterligare undersökningar i området. Föroreningar som hamnar i grundvattnet förvåntas röra sig österut, mot Gårdserudbäcken.

Fastigheten Örnen 33 innehåller ett tryckeri, Eftersom verksamheten är i bruk är den inte riskklassad.
Verksamheten kan bedömas som ej håisovådlig aå den genom miljö- och hälsoskyddslagen inte får
släppa ut miljöfarliga ämnen. Övriga riskklassade fastigheter bedöms ligga så långt ifrån Falken 3 att
risk for hälsa inte förvåntas.

I

ft - - aF\,-,,'

;r,: ti ''f
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Potentiellt fororenade områden

."i

{F*"

**^::

* 1. Mycket stor risk
r 2. Stor risk

å 3. MåtHig risk

t

*

4. Liten risk
Ej riskklassad
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.
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(Kålla: Lånsstyrelsen)

Plats fgr,lek. motion sch annan rorelse
Fastigheten Falken 3 innefattar en byggnad med rymliga lokaler, Ute finns plats att anlägga en lekplats,
Söder om fastigheten Falken 3 finns en grönremsa som kan användas som ledsträk ned till Gärdserudsbäcken med strövområde.

Organisatoriska

f

rågor

Tidsplan

Samrådet har skett under perioden 13 december 2013 till mitten av januari 2014
Antagande beräknas ske i januari 20L4,

Planens antagande
Detaljplanen kan antas av byggnadsnämnden enligt delegation från Kommunfullmäktige.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens
slut fortsätter åndringen, tillsammans med befintlig plan, att gålla tills att den ersätts, ändras eller
upphävs.

Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av kommunen,

Ekonomiska frågor
Planåndringen bekostas av Kultur- och utbildningsförvaltningen

Medverkande tjä nstemän
Detaljplanen har upprättats av planarkitekt Gabriella Hemme
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PLANBESTÄMMELSER
51 - Förskola

Förskolor och fritidshem råknas sonr skolor.

D2

-

Barn*/ ungdoms- och äldrevård

I användningen vård ingår all öppen och sluten hålso-, sjuk- eller kriminalvård. Användningen har
detta tillägg till planen preciserats genom prefix (D), som tregränsar användningen till barnavård,
domsvärd och äldrevård.
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MELLERUDS

KOMMUN

Tillä99

till detaljplan

Nordöstra delen av Melleruds köping

PLANBESKRIVNING
Enkelt planförfarande
Antagandeha nd ling
Tillägg till rubricerad detaljplan har syftet att utöka byggrätten för fastigheter
inom gällande plan.
Orga nisatoriska frågor
Tidsplan
Samrådet beräknas ske 2013-LI-L4 till 2013-12-03
Antagande beräknas ske i december 2AI3.
Planens antagande
Detaljplanen kan antas av byggnadsnämnden.

Gerwnrförattdetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter ändringen, tillsammans med befintlig plan, att
gälla tills att den ersätts, ändras eller upphävs.

Ekonomiska frågor
Planändringen bekostas byggnadsnämnden som
till- och nybyggnation.

i sin tur tar ut planavgifter vid

Medverka nde tjänstemä n
Detaljplanen har upprättats av planarkitekt Gabriella Hemme.

PLANBESTAMMELSE
er 6O =

Byggrätten utökas till 60

o/o

dv fastigheten

Somhöllsbyggnodskontoret
Postodress: 464 B0 MELLERUD Besökodress: Storgoton

l3

Tfn: 0530-lB000 Fox: 0530-1Bl 0l
E-posi: kommunen@mellerud.se Hemsido: www.mellerud.se
Bonkgiro: 533-7233 Orgnr: 21 2 000-14BB
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vllket förs1*91

innehåtlaneie iänväL

stadsplenebeståimnelserl uppgjorts av stadse.rld"ltekten SAR Cr Weldenströn
september 1965 och

utuärkts på karte ned tiilhöreniLe beskrimingr

Jänltkt f50 $ tredtJe stycket
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icke föras över
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i
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kartanr Efter enslag given Yåinersborg I lnnd,skensLiet
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t
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i Mal "!av*rrr!g köning
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B-EISKRIvIIIN{i rIi,L}t0tlANIlI I'tttrSL,n.C ',|.[L]-, ÄltitHt.rltl 0c]t u'J:vl titiN t
Av sTADSpLÄNEN 3'ÖR 1.t0RIl6$1,RA DLlL,liN A.V Mld.r,l.,Lrll.luDl.j tå93rtt'l

Nri

alc"nl-ö?

./

änrl.r.i-ng; ay ntailslpJ.arer $orn fi-r.sl,sltil. I l,g
ileeember 1c124, cLen 51 ciecember: 1i)60 o*h d e n ?ti aug un b i.

Förslaget innebär
d

en 19

1

966.

Planr:mrådet omfatbar tlet egenbliger iruiustr:iområdel l.nr:ni
sanhället och är beJäget öryter on järn'rägsområdel och siidor"
on stickspåre! till $unnanå hamn. Åt ösLer begrä.ns*s omr:åd{i}f
ey bäckravinen oeh i söcl.er ansluLe:r fiirslaget t11.1 bo$bad$*
bebyggelselr.
I tidigare planer har redo.yisats en föreslagen vLertukl,rl*
byggnad. öyer järavägsoruråd.et j. I,lsplanailsgataris för1 ängrti,rtg
åt öster. .letta förs}ag har sedemera frångåt1;s &v bl 'tr.
kostnad.sskäl. Öyerfarten örer järnv;igens mark har inblii l*f
förslagits mellan Viatluktga-ba.rr ooh. trlrlandserud.svägen'
I d"et franlagda genoralplaneförslaget har bl.a. brallikort
til1 förevara:rde j.nd.ustriområti.e .6ärmare årskådliggjor Lu . i"iå"
lunda bör 'lrafiken norr if.'rån anslu.t'a 1;.11-].. 0dengab;111 ;':!i)rtt
utgör hr.ivudinfart till- omr:å,Jet" Trafiken söder j-llr:ån k*rrt Y i't
Daleland.sgatan, ö*ter:riirrlagabeln och sterrgatrin anol.uta t,i I
0dengatan" lennil t:'al"'i.kfiiri.ng .f""örulsätter-' ea onbyggrirr",l ;,rv
Österrådaplan. När överf arberi virl Viaclukfgaban b.l- j-r u bbyl',;r,'i
kan trafiken ledas häröri.er och ansluNa bilt öeter:"råria;1at,rtrt'
I

ett frantid.a örrskvärt al.ternativ för d,en tunp.Sa lr:rri'lk.'
förningen söder j-från kan antingen blrlEinciserudriYä€{r.rrl iorrl
ningstäl1as eller 0dengatarr utbyggas åt sy'clväs-b u'batit'irr
Gerdserrrdsonrådet med anslutning ti}l nuvarande r i-ksv;.ilj;"
Ind.ustriområd.et är åt söd"er ayskilt från bos tadr*lt*"rby4'',;.i''
else geuCIm ett grönområde. Norr om detta har angivi.t;* trlt,
pår hvarterstljup för småinåustrl. Det övriga om.r:ådet r.r:
reserverat för slörre lndustri. Ien Yästra delen år rurl''r.rl
bebyggd i överenstärnmslse med- förslaget.
Två områd.en for ind.ustrispår har aagivits j- planen,
En stor det ay spåronrådet är redan utbyggt.
Marken j-nom planområdet består h.uvudsakligel a-v lr:r--u'
med. en torrskorpa av omkring 1rD meters diup. Meti. *hoc) FLv
de grundund"ersökningar som utförts i samband. mecl rl.el's tli)p*
Som
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förå bebyggelse och dels ubredning .för-' vatLen och av-l.oppstledningar för området har konstaterabe, att extra grundförstärkningar icke behöver :fijretagas för exempe.lvis
ind.ustrtbyggnader i ett plan med huvudsakligen Jänt
fördelad grundbelastnlng.
Flellerud i

eptember 1966,

$tad.sarkl

Titlhör
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Tillhör

kommunalfullmii.kt{ges beolut
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tlllhörande förslag tilf einrlri.ag oclr utvtdgnlng at r lr{ n Iri r*e n
för nordöstra delen euy Hellerud"s köpi_ng.
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beteckna"b onråde får anyåndas endaeb för induetri-*
ändanå} ay sådan beskaffenhet att närboende ej rållas
o1ägenheter med hänsyn tilt sundhet, branrlsäkertret oclr

Med

trevnad.. Bostäåer få dock anordnas i den uteträcknlng son
fordras för tillsy'n sch bevakning av anläggning lnou örn*

b/

råd et.
Med Jn

betecknat områtle får använåa.s

endas

t för

gmå*

lndustriänd.annål arr sådan beskaffenhet att närboend.e aJ
vållas olägenheter meci håinsyn till sundh.et, brandsäkarhol*
och trevaad . Sostäd.er f å d.oek anordnas I d.en uts bräcknlng
som ford.ras för tlllsyn och bevaknlng av antäggnlng lnr;rm
området.

e/

3j betecknat

får användas end.ast fijr bostads*
ändanål samt, där eå ned hänsy* tlll sund.rret, bra.ndnäker*
het och trevnad pröveis utan olägenhet kunna ske, för nmå*
Med

lndustriäadamål

områc1e

.

f{om. 2. Specialområd.en.

tj betecknat område får anväadas end.ast för järnvägstraflk och därmed sa.mhörigt ändamåJ-.

Med

$ 2.
MARK $OM ICK]I FÅR BEBYffGÅS.

Med

punktprickning beteeknad. nark får lake bebyggas"

$

5.

SJIRSKIT}Å FÖRISKRIFTER ANGÅEN}E OIVIRÅ}EN T'OR I,I}}NIS$AR
OC}I T'öR Å].,riqÄN TRÅFIK.

{qq. L* Å ned u beteckaad. mark få icke vidtagas anordningar som
hinåra framd.ragande eller und.erhåll av und.erjoråiska
'
s]lsärrna ledningar.
hm', ä" Fled % betecknad" del ay järnvägsonrååe skall hållas til-t'
Sängllg för allnän gatutrafik.

120

1';('

/

I

$
DEI ÅV

4,

"

19. 09'

f,?

TOMT SOM FÅR BEBTGOAS.

Mon. 1,. Av tont som onfattar ned. Bj beteckaat områd.e får högst
ea femtedel bebyggas.
Mom. 2. -&y tont aom onfattar med Jn beteeknat onråde får hö gst
ea f Järd.edeJ. bebyg$as.
I{og. 1= åv tont son snfattar med J beteekaat onråd.e får högst en

treåjeåe1 bebyggas.

$ 5'
TÅNI}IGSÅSIAI,.

Å ned. I beteckaat onråde får byggnad uppföras ned högst
en våning.
$ 6.
BYCGN.A.SS

HÖJ}

Å ned I beteckaat områd.e får byggnad. lcke uppföras till
etörre höjå än !,6 meter.
Mom. 2. Å ued- siffra i romb beteeknat onråd.e får byggnad uppföras
ti1l högst den höjd. i neter som siffran anglYer.
!Iom.

'l .

$ 7'
A}ITÅIJ T.,IIENNNETER.

Å tomt inom ued Bj beteeknat onråde får icke flera äa en
bostad.slägenhet anordnas .
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSTISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202L-09-29

ARENDE 11

Dnr KS 20211530

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m,fl,

2. instämma

i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska anta
detaljplanen.

3. planarbetet ska bekostas av Melleruds

kommun till n< procent.

Sammanfattning av ärendet
Kropphus AB inkom den 11 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten
Kroppefjäll 2:5. Byggnadsnämnden beslutade genom 9631200422 att ge positivt planbesked
avseende planläggning och genom 91631210922 att begära av kommunstyrelsen att få
planuppdraget,

Syftet med detaljplanen är att för verksamhetsutövaren möjliggöra utveckling av befintligt
område för i huvudsak bostadsändamå1, verksamheter, naturturism och besöksnäring.
För Melleruds kommuns räkning beslutade byggnadsnämnden att ta med den kommunägda
fastigheten med förskola och äldreboende (Kroppetjäll 2:4) samt den angränsande
kommunägda fastigheten österut (Södra Bäckebol L:L62) för att skapa ett framtida
bostadsområde i enlighet med kommunens antagna planprioriteringsprogram.

Idag finns det ingen detaljplan för området, varför en planläggning behövs för att kunna
hantera och prioritera mellan allmänna och enskilda intressen.
Ett beslut om antagande av detaljplanen beräknas kunna ske andra eller tredje kvartalet 2022.
Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan fördelas mellan Kropphus AB och Melleruds
kommun. Kostnaden föreslås fördelas utifrån respektive parts fastighetsyta inom planområdet
och nyttan av utförda utredningar. Tillväxtenheten kommer att upprätta ett plankostnadsavtal
mellan parterna som reglerar kostnadsfördelningen i detalj,

Beslutsunderlag

.
.
.
.

Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, g 63.
Byggnadsnämndens beslut 202L-09-22,5 163.

Start-PM,202I-09-23
Komm

u

nstyrelsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 oktoher 2O27
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-09-24

Diarienummer

Sida

KS 2021/s30

1 (2)

Kommunstyrelsen

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1,

ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram
handlingar för att upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.

2.

instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att
kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Kropphus AB inkom den 11 mars 2020 med en begäran om planbesked för
fastigheten Kroppefjäll 2:5. Byggnadsnämnden beslutade genom 9 631200a22 att
ge positivt planbesked avseende planläggning och genom g L6312L0922 att begära
av kommunstyrelsen att få planuppdraget.
Syfte

Syftet med detaljplanen är att för verksamhetsutövaren möjliggöra utveckling av
befintligt område för i huvudsak bostadsändamå1, verksamheter, naturturism och
besöksnäring.
För Melleruds kommuns räkning beslutade byggnadsnämnden att ta med den
kommunägda fastigheten med förskola och äldreboende (Kroppefjäll 2:4) samt den
angränsande kommunägda fastigheten österut (Södra Bäckebol 1:162) för att
skapa ett framtida bostadsområde i enlighet med kommunens antagna
planprioriteringsprogram,

Idag finns det ingen detaljplan för området, varför en planläggning behövs för att
kunna hantera och prioritera mellan allmänna och enskilda intressen.
Tidsplan

Ett beslut om antagande av detaljplanen beräknas kunna ske andra eller tredje
kvartalet 2022.
Ekonomiska konselarenser
Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan fördelas mellan Kropphus AB
och Melleruds kommun. Kostnaden föreslås fördelas utifrån respektive parts
fastighetsyta inom planområdet och nyttan av utförda utredningar. Tillväxtenheten

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

ltn
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ngen
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

u

nstyrelseförua ltn ingen

Datum
2021-09-24

Diarienummer

Sida

KS 2021/s30

2 (2)

kommer att upprätta ett plankostnadsavtal mellan parterna som reglerar
kostnadsfördelningen i detalj.

Beslutsunderlag

.
.
o

Planbesked, BN 9 631200422
Begäran om planuppdrag, BN S 163/210922

Staft-PM,202L-09-23

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

Jonas Söderqvist
Handläggande tjänsteman
jonas.soderqvist@mellerud,se

till

Byggnadsnämnden, Komm unstyrelsen
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sa m ma

nt.ädesd atu m

sida

2Q27-09-22

Byggnadsnåmnden

4

s 163
Dnr 202L234.214

Planuppdrag avseende upprättande av detaljplan för
Kroppefjäll 2:5 m.fl.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunstyrelsen att få uppdraget att upprätta en
detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Bakqrund
Kropphus AB inkom den 11 mars 2020 med en begäran om planbesked för fastigheten
Kroppefjäll 2:5. Byggnadsnämnden beslutade 5 63120A422 att ge positivt planbesked avseende
planläggning.
Byggnadsnåmnden ansåg även att den kommunägda fastigheten med forskola och äldreboende
{Kroppefiäll 2:4), samt den angränsande kommunägda obebyggda fastigheten österut (Södra
Bäckebol t:L67) bör tas ned i plarrarbetet som framtida bostadsonrråde. Denna del återfinns i
kommunens planprioriteringsprograrn över planer att påbörja under 2021.
Syfte

Syftet med en detaljplan är att möjliggöra utveckling av befintligt område för i huvudsak
bostadsändamå1, verksamheter, natufturism och besöksnåring. Tanken är att bibehålla
områdets karaktär med glest placerade byggnader i parkliknande karaktär. En planläggning
ämnar även att tydliggöra vilka enskilda och allmänna intressen som finns inom området och

hur de kan hanteras på lämpligaste sätt.

I den östra delen av området, i anslutning till befintligt villakvarter i Dals Rostocks samhålle,
planeras för ny bostadsbebyggelse,
Tidsnlan
Ett beslut om antagande av detaljplan beräknas kunna ske andra eller tredje kva{aleL2022,
Ekonom iska konsekvenser

Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan fördelas mellan Kropphus AB och Melleruds
kommun. Kostnaden föreslås fordelas på den yta som respektive part äger som deta$planen
kommer att omfatia. Tillväxtenheten kommer att upprätla ett plankostandeavtal mellan
pa*erna som regleras kostnadsfordelningen i detalj.
Utredningar som kan komma att krävas är bland annat geoteknisk undersökning, kulturhistorisk
byggnadsinventering, trafikutredning, naturvärdesinventering, fastighetsutredning och
miljöteknisk markundersökning,
Den totala kostnaden är mycket svår att uppskatta, men bedöms initialt med dessa
undersökningar uppgå till kring 500 000 - 700 000 kronor.

Anlasarde
Plan- och bygg gör bedömningen att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen. Av start-PM
framgår bedömningsgrunderna.
Utd ra gsbestyrka nde

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAU MANTNÅOESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

202t-a9-22

Byggnadsnämnden

Beslutsunderlag

.
.

Planbesked, BN $ 63120A422
Start-PM, 2021-09-13

Upplysningar
utet g å r att överkla g a, se,#!!w-&ejlef ud,S:!b[q*]åga

Besl

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS

KOMMUN
START.PM
Diarienummer: BN 2021.234.2I4

Datum: 2021-09-13

Vilket område gäller det: Kroppefjäll 2:5 m.fl. Området kring Mörttjärn, Kroppefiälls

B&B och

Kroppefiälls förskola.

Detaljplanens syfte: Möjliggöra utveckling av området för i huvudsak bostadsändamål
(främst permanentboende), verkamheter, natudurism och besöksnäring. Samt planering av
nytt bostadsområde i den östra delen, dikt an befintligt villakvarter i Dals Rostock samhälle.

JA

Ställningstaganden gällande planen
A

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

B

Har stat och kommun motstridiga
intressen och har LST framfört
erinringar som medfört prövning enligt

Medför detaljplanen betydande
ekonomiska åtaganden för kommunen?

D

Ar detaljplanen av principiell

Kommentar

NX
NX

11 kap. 10-12 Sg PBL?

c

NEJ

Gata och VA-utbyggnad.
Eventuellt huvudmannaskap fdr
allmän platsmark.

beskaffenhet eller annars av större vikt:

1. Ar planen av betydande

2.

3.

intresse för
allmänheten?
Omfattar planen stora områden?
Reglerar planen många motstridiga

intressen?

4.

Omfattar planen särskilt känsliga
miljöer?

5.

Delvis friluftsområde för

xn

Xtr
X n

allmänheten.
13,7 hektar
Riksintresse för frilufu liv,
till naturreservat,
strandskydd, huvudmannaskap.
Kulturhistoriska byggnader och
strandskydd.
angrä nsar

Medför planen betydande
miljöpåverkan?

Förslag på vem som ska anta detaljplanen:

Kommunfullmäktige

X

Byggnadsnämnden

tr

Motivering:
Eftersom det förslagna planområdet ligger inom ett område med flera allmänna
intressen, att detaljplanen medför ekonomiska åtaganden för kommunen samt att
detaljplanen kan vara av stott intresse för allmänheten gör Tillväxtenheten den
bedömningen att det är lämpligast att detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

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

Org,nri 212 000-1488

| www,mellerud.se
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METLERUDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-a4-22

Byggnadsnämnden

sida

4

563
Dnr 2A20.5L.214

KROPPEFJÄLL 2:5 PlanbesKed
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden låmnar ett positivt planbesked avseende planläggning av fastigheten
Kroppetjäll 2:5 för i huvudsak bostadsåndamål och besöksnäring. Byggnadsnämnden anser att
även den kommunägda fastigheten med förskola och äldreboende samt den angrånsande
kommunägda marken öster om Kroppefjäll 2;5 bör tas med i planarbetet som framtida
bostadsområde.

Sammanfattning av ärendet
Kropphus AB har inkommit med en ansökan om ett planprövningstillstånd för fastigheten
Kroppefjäll 2:5. Sökanden önskar kunna utveckla området för i huvudsak bostadsåndamål
{främst permanentboende) och besöksnäring, med bibehållande av områdets karaktär med
relativt glest placerade byggnader i en parkliknande miljö.
Fastigheten är belägen vid Möftetjärn, strax sydväst om Dals Rostock. På fastigheten finns ca
20 byggnader, de flesta uppförda kring 1911 då anlåggningen uppfördes som
tuberkulossanatorium.

I direkt anslutning till anläggningen finns en förskola och äldreboende, båda ägda av Melleruds
kommun.
Mellan området och befintligt detaljplanelagt område för villabebyggelse finns ett ca 6 ha stort
skogsområde som sluttar mot öster.
Gällanel_eglanet

överclktsplanen för Metleruds kommun.
Översiktsplanen från 2010 anger att en utveckling av området förutsätter detaljplaneläggning. I
förslaget till ny översiktsplan, som bedöms kunna antas under hösten 202A, är området utpekat
som LlS-område för att möjliggöra utveckling och expansion av befintlig verksamhet.
Detaljplaner
Området är inte detaljplanelagt.
Riksintressen
Området omfattas av riksintresse för:
- Naturvård
- Naturreservat finns omedelbart norr, våster och delvis söder om området.
Strandskydd
Del av fastigheten ligger inom Mörtetjärns strandskyddsområde som år 100 m.
Hälsa och säker:het

- Goda grundläggningsförhållanden.
- Goda avrinningsmöjligheter vid stora nederbördsmå ngder

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdatum

2A2,O-O4-22

Byggnadsnämnden

sida
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Befintlig seruice

- Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
- Förskola finns iområdet.
- 0-5 skola och mindre livsmedelsbutik finns i Dals Rostock, på ca 1,5 km avstånd
från det aktuella området.
- Eventuellt framtida tågstopp i Dals Rostock.
Skydd och bevarande
- Den gamla sanatoriebebyggelsen år klassad som kulturhistorisk intressant i den
Kulturhistoriska byggnadsinventeringen från 1984.
- i området finns skyddsvårda träd.

Tillväxten hetens bedöm ning
En planlåggning av fastigheten Kroppetjäll 2:5 enligt ansökan är iöverensstämmelse med både
den gällanåe översiklsplånen och förslaget till ny översiktsplan (som för näruarande år på
utställning). En detaljplaneläggning ger möjlighet att utveckla verksamheterna på området,

både avseende besöksnåring och bostadsbebyggelse.

Vid planläggning är det viktigt att allmänhetens tillgång till skogs- och strandområdet behålls
och gärna förstårks genom att förbättra tillgängligheten. Byggnaderna och miljön på området
ska bevaras ur kultur- och socialhistoriskt perspektiv. Ny byggnation ska anpassas så att den
samspelar med befintlig bebyggelse och att kånslan av privatisering uteblir.
Tillvåxtenheten anser att en ny detaljplan bör omfatta, förrutom fastigheten Kroppefiäll 2:5,
åven angränsande kommunägda fastigheter (förskola, åldreboende) samt skogsområdet öster
därom. Detta område bör planläggas för bostadsändamåloch knytas samman med befintlig
villabebyggelse, Bostadstomterna får ett attraktivt läge med utsikt över Dalboslåtten och Vänern
i fiärran, och inte minst närheten tillfriluftsområdet Kroppefjäll.

Tidplan
Planarbetet bedöms kunna påbörjas hösten 2020 med ett antagande av planen vintern
2021122.

Beslutsunderlag
Ansökan daterad 2020-03-11,
Melleruds kommuns översiktsplan 2010

Skäl för beslutet
2 kap. L,2,3,4,5,6,7

99. 5 kap. 2, 5 !$

Avgift

.
.

Avgift enligt fastståtld taxa
FaKura skickas separat.

n

Plan- och bygglagen (2010:900)

L27 kronor

Beslutet skickas till
Sökanden
Kommunstyrelsen

wp

Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn
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2027-O9-29

Dnr KS 202I/tB3

ARENDE 12

överlåtetse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, erbjuda K&H Orientköp att sälja tillbaka fastigheten Trädgårdsmästaren 4 till kommunen för
150 000 kr. Kommunen säljer sedan vidare Trädgårdsmästaren 4 till Khoulani Group AB för
150 000 kr med följande förändrade villkor:
Köparen fcirbinder sig att bebygga fastigheten. Byggnationen skall uara påbör1'ad inom tuå år
samt färdigställd inom fem år från tecknandet av köpeavtal. Byggnaden anses vara
färdigställd när slutbesked har erhållits. Om detta inte uppfylls har säljaren rätt att erhålla
ett löpande vitesbelopp om 50o/o av köpeskillingen för varje påbörjat år som byggnationen
försenas dock max under fem år. Alternativt kan köparen vä|1ä att sälja tillbaka fastigheten
till kommunen för 90o/o av ursprunglig köpeskilling. Fastigheten får inte överlåtas innan
bebyggelseskyldigheten är fullglbrd uta n sä|1ärens medgivande."

2.

respektive part ansvarar för sina lagfartskostnader i samband med fastighetsöverlåtelserna.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 del av fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251
(ca 3000 kvm) till K&H Orientköp, I avtalet står att kommunen ska godkänna en eventuell
överlåtelse innan bebyggelsekravet uppfyllts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 202L-04-06 att inte överlåta fastigheten till Khoulani
Group AB. Efter detta har kompletterande information inkommit från fastighetsägaren,
Kommunstyrelsen beslutade därefter 2O2L-OB-24 att återremittera ärendet med uppdrag att se
över vilka möjligheter kommunen har att säkerställa att bebyggelsekravet uppfylls.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 202L-O4-O6,5 116,
. Köpeavtal samt registreringsbevis
. E-post från fastighetsägaren
r Kvitto på hallbyggnad
. Arbetsutskottets beslut 202L-04-06,5 116.
. Kom m u nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse
i

ARBETSMATERIAL

Ärendet behandlas av arbetsutskoltet uid sammanträdet den 5 oktober 2O27
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Kom m u n styre lseförva ltn

KOMMUN

Datum
202r-09-22
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Kommunstyrelsen

överlåtelse av Trädgårdsmästaren 4
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda K&H Orientköp att sälja
tillbaka fastigheten Trädgårdsmästaren 4 till kommunen för 150 000 kr.
Kommunen säljer sedan vidare Trädgårdsmästaren 4 till Khoulani Group AB för
150 000 kr med följande förändrade villkor:
Köparen förbinder sig att bebygga fastigheten. Byggnatr'onen skall vara påböry'ad
inom tuå år samt färdigställd inom fem år från tecknandet av köpeavtal.
Byggnaden anses vara färdigställd när slutbesked har erhållits. Om detta inte
uppfylls har sä|1ären rätt att erhålla ett löpande vitesbelopp om 50 %o av
köpeskillingen för varje påbörjat år som byggnationen försenas dock max under
fem år. AlternatM kan köparen välja att sälja tillbaka fastigheten till kommunen för
90 o/o av ursprunglig köpeskilling. Fastigheten får inte överlåtas innan
bebyggelseskyldigheten är fullglbrd utan sä|1ärens medgivande."
Respektive paft ansvarar för sina lagfartskostnader i samband med
fastig hetsöverlåtelserna.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 del av fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och
Mellerud 1:251 (ca 3000 kvm) till K&H Orientköp, I avtalet står att kommunen ska
godkänna en eventuell överlåtelse innan bebyggelsekravet uppfyllts.
Komm u nstyrelsens a rbetsutskott beslutade 202I-04-06 att inte överlåta
fastigheten till Khoulani Group AB. Efter detta har kompletterande information
inkomm it från fastighetsägaren,

Kommunstyrelsen beslutade därefter 2021-08-24 att återremittera ärendet med
uppdrag att se över vilka möjligheter kommunen har att säkerställa att
bebyggelsekravet u ppfyl ls.

Beslutsunderlag
Bifogat köpeavtal samt information om det nya bolaget samt kompletterande
information via mail.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
20zL-09-22

i

nge

n

Diarienummer
KS 20211183

Beskrivning av ärendet
Melleruds kommun såtOe ZOtA del av fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och
Mellerud 1:251 (ca 3000 kvm), numera Trädgårdsmästaren 4 till K&H Orientköp. I
upprättat köpeavtal står att kommunen ska godkänna en eventuell överlåtelse
innan bebyggelsekravet uppffllts. Nu har ägaren inkommit med en förfrågan att
överlåta avtalet på Khoulani Group AB.
På vilket sätt överlåtelsen är tänkt att ske är enligt ägaren ännu ej bestämt. Köpet
genomfördes till en enskild firma men nu önskar man föra över fastigheten till ett
aktiebolag. Enligt ägaren planeras det att byggas ett möbelvaruhus under året på
fastigheten.

Innebörden i bebyggelsekravet säger att ägaren inte har rätt att överlåta
fastigheten utan säljarens (kommunens) godkännande innan byggnation har skett
på fastigheten,

Bebyggelsekravet innebär även att byggnationen ska ha påbörjats inom två år från
det att avtalet tecknades (20Le-04-L2) samt ha färdigställts inom tre år från detta
datum.
Eftersom detta inte skett har kommunen enligt avtalet rätt att ta ut ett vite på 50
% av köpeskillingen dvs 75 000 kr. Dock är tidsfristen räknad från avtalets
undertecknande men fastighetsbildningen vann laga kraft först i december 2020,
a rbetsutskott besl utade 202L-04-06 att i nte överlåta
Khoulani
Group AB. Efter detta har kompletterande information
fastigheten till
från
fastighetsägaren.
Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om
inkommit
bygglov till kommunen samt bifogat ett kvitto på inkop av hall som planeras att
uppföras på fastigheten.
Ärendet togs åter upp i KSAU 202L-08-24 efter kompletterande information från
fastighetsägaren,
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att se över
vilka möjligheter kommunen har att säkerställa att bebyggelsekravet uppfylls,

Komm unstyrelsens

Genom att erbjuda den enskilda firman att sälja tillbaka fastigheten till kommunen
kan kommunen sedan sälja vidare till bolaget till samma pris.
Köparen (kommunen) står för lagfartskostnader i samband med köpet från den
enskilda firman och köparen (aktiebolaget) står för lagfartskostnaden i samband
med köpet från kommunen.
Kommunen ställer följande villkor i det nya köpeavtalet till bolaget för att
bebyggelsekravet ska uppff llas :
"Köparen förbinder sig att bebygga fastigheten. Byggnatrbnen skall vara påbörjad
inom två år samt färdigställd inom fem år från tecknandet av köpeavtal.
Byggnaden anses vara färdigställd när slutbesked har erhålliB. Om detta inte
uppfylls har säljaren rätt att erhålla ett löpande vitesbelopp om 50 o/o av
köpeskillingen för uarje påbörjat år som byggnationen försenas dock max under
fem år. AlternatM kan köparen välja att sälja tillbaka fastigheten till kommunen för
90 %o av ursprunglig köpeskilling. Fastigheten får inte överlåtas innan
bebyggelses kyldig heten ä r fu llgjord uta n sä 11ä rens medg iua nde."
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm unstyrelseförua ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202t-09-22

Bilaga 1: Köpeavtal samt registreringsbevis
Bilaga 2. Mail från fastighetsägaren
Bilaga 3: Kvitto på hallbyggnad

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
K&H Orientköp

133

Diarienummer
KS 20211183
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADE SPROTO KO LL

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

9267

Sammanträdesdatum

sida

2021-08-24

12

Dnr KS 202U183

överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmästaren 4
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till tillvåxtchefen med uppdrag se över vilka möjligheter kommunen
har att säkerställa att bebyggelsekravet kommer att uppffllas.

2,

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 september

2027.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 delav fastigheterna Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251
(ca 3000 kvm) till K&H Orientköp. I avtalet står att kommunen ska godkänna en eventuell
överlåtelse innan bebyggelsekravet uppffllts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 6 april 2021, S 118, att inte överlåta fastigheten
till Khoulani Group AB, Efter detta har kompletterande information inkommit från fastighetsägaren,
Efter detta har kompletterande information inkommit från fastighetsägaren. Fastighetsägaren
har lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen samt bifogat kvitto på inköp av hallsom
planeras att uppföras på fastigheten. De planerar att påbörja byggnationen i september 2021
om bygglov beviljas iaugusti.

Beslutsunderlag

o

.
.
r

o

Arbetsutskottets beslut 2021-04-06,5 116,
KöpeaWal samt registreringsbevis
E-post från fastighetsägaren
Kvitto på nattUyggnad (Arbetsmaterial)
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammantrådet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till tillväAchefen med uppdrag se över vilka möjligheter kommunen
har att säkerstålla att bebyggelsekravet kommer att uppffllas.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 21 september

2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och flnner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas

till

Tillväxtchefen

.ffi)
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KOPEAVTAL
Melleruds kommun (org.nr ?.12OOO-1488), nedan kallat säljaren, överlåter och försäljer
K&H Orientköp (org.nr 860311-9317), Kapellgatan t, 4643t, Mellerud nedan kallad
köparen, "del av"fastigheten Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251 (ca 3000 kvm)
Melleruds kommun. Försäljningsområdet, vilket fortsättningsvis benämns området, år
markerat på nifogaa karta.

till

i

För avtalet gäller följande villkor:

1. Köpeskilling
Köpeskillingen, som innefattar gatukostnad men inte fastighetsbildningskostnad eller
anslutningsavgift för el, utgör 150 000 (Etthundrafemtiotusen) kronor SEK.
Anläggningsavgift för vatten och avlopp tillkommer enligt gällande taxa. Bestållning av
VA-anslutning skall göras av köparen efter att köpeskilling är betald. Anslutningsavgift
betalas när förbindelsepunkt anvisats. Brukningsavgifter debiteras enligt gållande taxa.
Köpeskillingen ska vara betald till säljaren senast på titltraOesdagen. För obetald
köpeskilling och fastighetsregleringskostnad, erläggs drojsmålsrånta enligt gällande lag
räknat från ovan angiven dag.

2. Tillträde
Fastigheten tilltråds då lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft och överlåts fritt från
penninginteckningar och i befintligt skick.
Köparen förklarar sig härmed godta områdets skick och avstår med bindande verkan från
alta anspråk mot säljaren på grund av rådande grundförhållanden samt fel eller brist i

övrigt inom området.

3.

Fastighetsbildning

på området inte år en självständig fastighet ska kommunen inge ansökan om
fastighetsreglering genom avstyckning till lantmåterimyndigheten. Kostnaden för
fastighetsbildningen erläggs i sin helhet av köparen och ska efter anfordran betalas till
Lantmäterimyndigheten. Området kommer vid fastighetsregleringen att bli fastigheten
Trädgårdsmästaren 4.

4. Byggnation
Kommunens vilja är att hjälpa företag att etablera sig i kommunen. Dårför strävar vi
efter att kommunala tomter som säljs skall bebyggas och bidra till ett levande samhälle.
För att förhindra att tomter köps för spekulation och blir obebyggda så ställer kommunen
krav på att byggnation skall färdigställas inom en begränsad tid.

I detta avtal förbinder sig Köparen att på området uppföra en butikslokal för
möbelförsåljning. Byggnationen skall vara påbörjad inom två år samt fårdigställd inom
tre år från tecknandet av detta köpeavtal. Om detta inte uppfylls eller att fastigheten
överlåts innan bebyggelseskyldigheten är fullgjord utan såljarens medgivande, har
såljaren rått att erhålla ett vitesbelopp om 5O o/o av köpeskillingen. Alternativt kan
köparen välja att sälja tillbaka fastigheten till kommunen för 90 o/o av ursprunglig
köpeskilling.
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5, Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska, om inte annan överenskommelse tråffas, avgöras
svensk domstol med tillämpning av svensk lagstiftning.

i

6. övrigt
Detta köpekontrakt gäller under förutsättning att fastighetsregleringen vinner laga kraft.
Denna handling har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit vardera
ett.

Mellerud 2A1B-04-tz
FöT MELLERUDS KOMMUN

ia Vikström
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REGISTRERINGSBEVIS

t t Botagsverket

AKTIEBOLAG

851 81 Smdsvall
0771-6?0 6:0
n*+'. bolagsvcrkct,se

OrganisationBnummer

559196-0033
Objektels registreringsdatum

Org. nummer:

559196-0033

Företagsnamn:

Khoulani Group AB

2079-02-21.

Dokumsnlet nedladdat

Dokument€t visar senaste registreringan

2020-rr-22

2020-08-05

Adress:
KAPELLGATAN

1

464 37 MELLERUD

Västra Götalands 1än, Mellerud

kommun

Registreringslän:
Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.
BILDI\T DÄ,TI'M
201 9-01-31
SA!{!'AIISTiILLNING AV AI(T IEKAPITA],

Aktiekapital:
Läqst.......:
Höqst.......:

50.000
50.000
200.000

Antal aktier:
Lägst.......:
Högst.......:

sEK
sEK
sEK

1.000
1.000
4.000

STYRELSEIEDÄTIIOTER

9201-10-0626

Khoulani, Noora, Norra Kungsgatan 31 Lgh L104,
464 30 MELLERUD

STYRELSESUPPLEJANTER

850311-9317 Khoulani, Thaer, Norra Kungsgatan 31 Lgh 1-L}4l
464 30 MBLLERUD
FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen
FöRESKRI

FT oM ATiITAL STYRETSELEDAI{öEER/STYRELSESUPPLE.AT{TER

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 2 ledamöter
med Iägst 1 och högst 2 suppleanter.
rönseHÅU./AwTKELsER/vILI,KoR I BoI,AGSoRDNINGEN
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor
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Föletagsnamne!s rcgistrsringsdatum

20r9-02-21

1Q)

REGISTRERINGSBEVIS

t t Botagsverket

AKTIEBOLAG

851 81 Smdsvall
0777-6,10 610

wrv.bolagsvcrkct.se

Organisationsnummer

5591 96-0033
Objektets registreringsdatum

Företagsnamnets registreringsdatum

2079-02-2r

20r9-02-27

Dokumentet nedlåddat

Dokumentet visar senaste registrering€n

2020^Lr-22

2020-08-05

VERKSAIIHET

försäljnlng av tobak, Tobak tillbehör, livsmedel, konfektyr, dricka
samt b j-J-verkstad, bilf örsä1j n j-ng, bilreparation
niixexsxepsån
0101 - 1231
KATLELSE

Ka1le1se sker genom e-post

****Registreringsbeviset

är utfärdat av Bolagsverket****
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

sida

202L-04-06

13

Dnr KS

20ZtllB3

överlåtelse av Mellerud Trädgårdsmåstaren 4
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att inte godkänna överlåtelsen av fastigheten Trädgårdsmästaren 4
från K&H Orientköp till Khoulani Group AB innan bebyggelsekravet uppfyllts.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun sålde 2018 del av fastighelerna Holm 1:65, Holm 1:34 och Mellerud 1:251
(ca 3 000 kvm) till K&H Orientköp. I avtalet står att kommunen ska godkänna en eventuell
överlåtelse innan bebyggelsekravet uppffllts.

Beslutsunderlag

.
r

Köpeavtal, kafta samt registreringsbevis
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar aft inte godkänna överlåtelsen
av fastigheten Trädgårdsmästaren 4 från K&H Orientköp till Khoulani Group AB innan
bebyggelsekravet uppfyl lts.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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METLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

FOREDRAGNINGSTISTA
i

n

gen

2027-O9-29

Änenor rg

Dnr KS 202t1104

Försäljningsprocess för tomter i kvafteret Ugglan i Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1, sälja område 4, ungetärligt markerad på bifogad kartbilaga

1,

till Gretabo Nord AB

(559317-8709) för en köpeskilling på 3 mkr under förutsättning att:

a, köparen står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet.
b. att ett köpeavtal har undeftecknats av båda parter senast 1 december
2,

2021.

köpeavtalet tecknas för kommunens del av kommunchefen.

Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av kommunen. Arealen på
tomterna varierar från drygt 7000 kvm upp till ca 9500 kvm.
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i bottenplan på Wå av
tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att anpassas till den nya planen,
Kommunen har ansök som fastighetsreglering hos Lantmäteriet.

Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.
En försäljningsprocess har genomförts för Wå av tomterna som visas på bifogad kartbilaga.

Beslutsunderlag

o Kartbilaga som visar tomterna
. Anbudsunderlag samt information om företaget
. Flygvy
r llustrationsplan
o Inkommit bud avseende område 4.
o Kommunstyrelsförualtningens tjänsteskrivelse.
BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 5 oktober 2O27
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

u

nstyrelseförva ltn

Datum
2027-02-16

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 20211104

1 (2)

Kommunstyrelsen

Försäljningsprocess för tomter i kvarteret Ugglan i Mellerud
Förslag

till beslut

Att sälja område 4, ungefärligt markerad på bifogad kartbilaga 1, till Gretabo Nord
AB (559317-8709) för en köpeskilling på 3 mkr under förutsättning att:

.
r

köparen står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet.

att ett köpeavtal har undertecknats av båda parter senast 1 december 2021.

Köpeavtalet tecknas för kommunens del av kommunchefen.

Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Ugglan består av fyra avstyckade tomter som samtliga ägs av
kommunen. Arealen på tomterna varierar från drygt 7000 kvm upp till ca 9500
kvm.
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning i
bottenplan på Wå av tomterna. En justering av gränserna behöver göras för att
anpassas till den nya planen. Kommunen har ansök som fastighetsreglering hos
Lantmäteriet.
Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.
En försäljningsprocess har genomförts för två av tomterna som visas på bifogad

kaftbilaga.

Beskrivning av ärendet
Kvarteret Ugglan är uppdelat ifyra områden som samtliga ägs av kommunen.
Arealen på tomterna varierar från drygt 7000 kvm upp till ca 9500 kvm. Områdena
visas på bifogad kartbilagal.
Planen anger bostäder samt centrumverksamhet i begränsad omfattning
bottenplan i vissa delar av området.

i

Området är värderat av en opartisk värderingsfirma.
Ett förslag till forsäljningsprocess har genomforts av två områden, 2 och 4 som
säljs genom anbudsförfarande där kommunen har fri prövningsrätt som innebär att
vi inte är bundna vid inkomna anbud.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

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
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-02-16

Diarienummer

Sida

202Ut04

2 (2)

KS

Områdena har marknadsförts på kommunens hemsida, dagspress samt på
marknadsplatsen Objektvision.se.
Processen var uppdelad i två steg där steg ett var

att inkomma med underlag som

kommunen sedan hade att godkänna. De som inkom med godkänt underlag senast
3/9 bjöds därefter in till en öppen budgivning. Ett underlag inkom till kommunen
från företaget Gretabo Nord AB avseende område 4, Underlaget stämde i stoft sett
med de krav om ställdes. Någon mindre justering kan komma att behöva göras för
att förslaget ska stämma med gällande detaljplan.

Företaget har inkommit med ett bud på 3 wtkr för område 4. De erbjuder sig att
betala 10 o/o i handpenning vid avtalstecknande samt 40olo vid byggstaft och
resterande del av köpeskillingen vid färdigställande och slutbesiktning.
Beräknad totalt tid för att färdigställa byggnationen ca 1 år.
Bifogar underlaget samt information om företaget, illustrationsplan samt flygvy
över tänkt byggnation samt inkommit bud.
Företaget erbjuder boendelösningar genom att återanvända begagnade
bostadsmoduler eller genom nyproducerade enheter.

Bilaga 1: Kaftbilaga som visar tomterna
Bilaga 2: Anbudsunderlag samt information om företaget
Bilaga 3: flygvy
Bilaga 4: llustrationsplan
Bilaga 5: Inkommit bud avseende område 4.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Maria Wagerland

Tillväxtchef
0530-181 31
ma ria.wagerla nd@ mel lerud.se

Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
Gretabo Nord AB

143

lngrid Engqvist
Från:

Skickat:

Tiil:
Ämne:

Byggnadsnämnden
'13 september 2021 11:10
Maria Wagerland
VB: Bud från Gretabo Nord AB avseende Kvarteret Ugglan: Område 4

den

Från: Jonas Ryberg <jonas. ryberg@gretabo.se>
Skickat: den L3 september 20211,0:46
Till: Byggnadsnämnden <byggnadsnamnd@mellerud.se>
Ämne: Bud från Gretabo Nord AB avseende Kvarteret Ugglan: Område 4

Gretabo Nord AB (559317-8709) har härmed nöjet att inkomma med bud på Kvarteret Ugglan, Område 4
Bud 3 000 000 kr med ett pris som aviserat 950 kr per/kvm BTA.

Därtilltillkommer lagfartskostnad såtillvida ejfastigheten ligger i ett bolag.
Vi erlägger handpenning om 10% efter vederbörlig Due Dilligence, planerat datum 1 november 2021
40o/o av köpeskillingen vid byggstart.
Samt resterande 50% vid färdigställande och slutbesiktning.
Skulle detta vara av intresse vore det av värde att få ett möte till stånd så fort som möjligt med relevanta personer
inom kommunen och säljarsidan.
Jag och mina kollegor ser fram emot att få komma till Er och träffas i närtid.

Vänligen bekräfta mottagande med vändande mail
Mvh,

Jonas Ryberg

Jonas Ryberg
VD

m: +46 70 285 09 85

w: www.qretabo.se e: ionas.ryberq@qretabo.se
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Änrnor r+

Dnr KS 202U258

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal212O2l
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 212021).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
verkställighet där biståndet inte åter verKtällts inom tre månader från datum för avbrott.
Rappoteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera
är följande:

.
o
.
.

SoL-äldreomsorg

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

ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19, Inrapporterat till NO
den 23 augusti 2021.
För andra kvartalet 2021 finns

Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarseruice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrappofterat till IVO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

.
e
o

Socialnämndens beslut 2021-08-31, 5 105.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L, S 305.
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SAM MANTR.AD ESPROTO KOLL

Komm unstyrelsens arbetsutskott

s 3os

Sammanträdesdatum

sida

2021-09-21

21

Dnr KS 20ZI|25B

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal 212O2L
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 212021).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rappofteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera
är följande:

.
r
o
r

SoL-äldreomsorg

Sol-omsorg om personer med funktionshinder
Sol-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrappofterat till ryO
den 23 augusti 2021.
För andra kvartalet 2021 finns

Vidare finns ett beslut LSS 9 g 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till iVO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

.
.

Socialnämndens beslut 202I-08-3I,5 105.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 212021).

Beslutsgång
Ordföranden frägar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-09-02

Diarienummer

Sida

KS 2021/258

1 (1)

Kommunstyrelsen

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal212O2L
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvaftal 21202L).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rappoderingen till IVO sker kvadalsvis, De insatser som avses med skyldighet att rapportera
är följande:

r
.
.
.

SoL-äldreomsorg

Sol-omsorg om personer med funktionshinder
Sol-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-l9. Inrapporterat till NO
den 23 augusti 2021.
För andra kvartalet 2021 finns

Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrappofterat till ilO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

.

Socialnämndens beslut 202L-08-3L, g 105.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

150

kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTR.ADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

sida

2027-08-37

7

s los

Dnr SN

202!fi5

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lag om seryice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal212O2L
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(kvartal2l2A2r.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
verkstållighet dår biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis, De insatser som avses med skyldighet att rapportera
är följande:

.
r
.

o

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

ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 g SoL om
korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19, Inrapporterat till
IVO den 23 augusti 2021.
För andra kvartalet 2021 finns

Vidare finns ett beslut LSS 9 $ 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till NO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

o Socialföwaltningens
Förslag

till bestut

tjänsteskrivelse

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda
beslut inom tre månader (kvartal 2l2A2D.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

sign
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

nge

2021-09-29

n

ARENDE 15

Dnr KS 202L1482

Sammanträdespla n för komm u nfu I lmä ktige, kom
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022

m u nstyrelsen,

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022 enligt följande:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

april
Ons 25 maj
Ons 22 juni
Ons 20

Ons 21

september

Ons 19 oktober
Ons 16 november
Ons 14 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen
Ons 12 januari

Ons 6 april

Ons 10 augusti

Ons 5 oktober

Ons 9 februari

Ons 4 maj

Ons 7 september

Ons 2 november

Ons 9 mars

Ons 8 juni

Ons 30 november

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

ll januari
Tis 25 januari
Tis B februari
Tis22 februari
Tis B mars
Tis 22 mars

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 21juni

Tis 13 december

Kom m unstyrelsens

arbetsutskott (ekonomi)

Tis

Tis B

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

februari

Tis 19 april

Tis 4 oktober

Tis 1 mars
Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)

Miljö- och hälsorådet
Mån 14 februari

Mån 16

maj

152

Mån 12

september

Mån 5 december

MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i ngen

202t-09-29

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas,
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

.
r
r

Kalender 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 202L-09-2I, g 306,
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SAM MANTR,ÄDESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens arbetsutskott

5 305

Sammanträdesdatum

sida

202r-09-2r

22

Dnr KS 202U4Bz

för kom m u nfu I I mä ktige,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022

Sam ma nträdespla n

kom m u nstyrelsen/

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige fastställer samma nträdesplan 2022 enligt foljande

:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

april
Ons 25 maj
Ons 22 juni
Ons 20

Ons 21

september

Ons 19 oktober
Ons 16 november
Ons 14 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen
Ons 12 januari

Ons 6 april

Ons 9 augusti

Ons 5 oktober

Ons 9 februari

Ons 4 maj

Ons 7 september

Ons 2 november

Ons 9 mars

Ons B juni

Kom m unstyrel sens

ll januari
Tis 25 januari
Tis B februari
Tis 22 februari
Tis B mars
Tis 22 mars
Tis

a

Ons 30 november

rbetsutskott

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 21juni

Tis 13 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis B

Tis

l

februari

Tis 19 april

Tis 4 oktober

mars

Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)

Miljö- och hälsorådet
Mån 14 februari

J

ustera ndes

Mån 16

maj

Mån 12

september

Utd ragsbestyrka nde

n
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Mån 5 december

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-09-21,

sida
23

Samrnanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 5 i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

.
.

Kalender 2022.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2021-08-31

i

n

gen

Diarienummer

KS20211492

Sida

t

(2)

Kommunfullmäktige

mmanträdespla n för kom munfu llmäktige, kom munstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022
Sa

Förslag

till beslut

Komm unful lmä ktige faststä I ler samma nträdesplan 2022 en ligt följa nde

:

Kommunfullmäktige

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

april
Ons 25 maj
Ons 22 juni
Ons 20

Ons 21

september

Ons 19 oktober
Ons 16 november
Ons 14 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 9 februari
Ons 9 mars

april
Ons 4 maj
Ons B juni

augusti
Ons 7 september

Ons 6

Ons 12

Ons 9

Ons 5 oktober
Ons 2 november

Ons 30 november

Komm unstyrelsens arbetsutskott

ll januari
Tis 25 januari
Tis B februari
fis 22 februari
Tis B mars
Tis 22 mars
Tis

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 21juni

Tis 13 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis B

februari

Tis 19 april

Tis 4 oktober

Tis 1 mars
Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

wwrry.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post

156

kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-08-31

Diarienummer

Sida

KS20211492

2 (2)

Miljö- och hälsorådet
Mån 14

februari

Mån 16 maj

Mån 12

september

Mån 5 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

o

Kalender 2022,

Ingrid Engqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@mellerud.se
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n

202t-09-29

gen

Äneruor re

Dnr KS 202U504

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare
kommu nstyrelsens a rbetsutskott.

i

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska kommunstyrelsen utse ny
ersättare.
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FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2021-09-29

Änrruoe rz

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 5 bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning,
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
uWecklingen av lekoch aktivitetsplatser
Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och

Dnr

Inlämnad

KS 20171733

2017-12-20

KS 2018/12s

2018-02-20

DanielJensen
(KD)

KS 2018/519

20rB-08-27

Jörgen Eriksson
(KrM)

KS 2020/2s0

2020-04-09

KS 2020/2BB

KS 20211277

Motionär
Roland

Björndahl (M)

Status
Utreds av kommunstyrelseförva ltn ingen

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att
Melleruds kommun

Michael Melby

Utreds av kommun-

(s)

styrelseförva ltn i ngen

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Michael Melby

Utreds av kommun-

202r-05-LL

(S) Marianne

styrelseförva ltn i ngen

upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om att
Melleruds kommun
förstärker insatserna
för barns och ungas

Sand Wallin (S)

hälsa
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Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L, g 307
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLER.UDS KOMMUN

sida
24

Sammanträdesdatum
Kom m u nstyrelsens

202r-09-2r

arbetsutskott

5 3O7

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns
återvinningscentral

Dnr

Inlämnad

Motionär

KS 20171464

2017-08-15

Anette Levin (L)

Status
KF 2219

samt att öppettiderna
ses över för ökad

tillgänglighet
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
uWecklingen av lekoch aktivitetsplatser

KS 20171733

2017-12-20

KS 2018/125

20IB-02-20

KS 2018/s19

2018-08-27

KS 202012s0

2020-04-09

Motion om att utreda

möjligheterna att
inrätta/bygga ett

Roland

Björndahl (M)

Daniel Jensen
(KD)

Jörgen Eriksson
(KrM)

Utreds av kommunstyrelseförva ltn ingen

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen
Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva

Michael Melby

Utreds av kommun-

(s)

styrelseförva ltn ngen

Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Motion

Dnr

Inlämnad

Motionär

Status

Motion om att
Melleruds kommun

KS 2020/2BB

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

2021-05-11

Michael
Melby (S)

upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om att
Melleruds kommun
säkerställer resurser

KS 20211276

Marianne Sand
Wallin (S)

för att förebygga och
bekämpa mäns våld

mot kvinnor och våld
nära relationer
Motion om att
Melleruds kommun
förstärker insatserna
för barns och ungas

KF 2219

i

Michael Melby
KS 20211277

2021-05-11

(S) Marianne

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

Sand Wallin (S)

hälsa

Förslag

tlll beslut på sammanträdet

E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska foftsätta.

Ordföranden Morgan

Beslutsgång
Ordforanden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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i

n

202L-09-29

ge n

ARENDE 18

Redovisning av obesvarade medborgadörslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Medborgalförslag

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Status

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

K520171327

2017-06-08

Paula
Jacobsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

KS 2018/3ss

20rB-05-24

Lennart Nor6n

Utreds av
samhällsbyggnads-

tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid

Medborgaförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-

förvaltningen

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

fjälls barnstuga i Dals
Rostock

Medborgadörslag om

utegym i Sunnanå

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/34s

2019-06-20

Lars-Göran
Johansson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 20L914t6

2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen
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Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

Inlämnad

Dnr

Medborgadörslag

Yvonne och
i

Medborgarförslag om

fritidsbank
Medborgaförslag om
väjningsplikt i korsningen
Ka pel lgata n/Köpma ntorget

KS 20L9/443

2019-09-06

i

Hannah

Status
Utreds av
samhälls-

byggnadsförvalt
ningen

Utreds av
kommunstyrelseförvaltningen

KS 2020/s02

2020-08-04

K5202016L4

2020-10-06

K520201777

2020-12-09

KS202L/Lr

2021-01-08

Sten-Göran
Aaraas

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

202Llt7

202t-0r-12

Marie Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Äsensbruk
Medborgarförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan

Steefan

Mårtensson

Medborgarförslag om

skateboardramp

Inlämnad av

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Äsensbruk

KS

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen

KS 2021/101

202L-02-L5

KS202rlt44

2021-03-09

KS 2021l39s

202r-06-21

Andersson

Ing-Mari
Hultgren

Ludwig
Jonsson

Eva och Ronnie

Åkerstedt

vid grönområdet på

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Erlandserud
Medborgarförslag om att
skyltar med förkörsrätt
sätts upp vid refugerna
längs Viaduktgatan i

Christian
Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Mellerud
Medborgarförslag om att
plantera japanska
körsbärsträd längs
grönområde vid
Österrådaplan

Linda Sjötun
Flood
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samhällsbyggnadsförualtningen
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Medborgaförslag
Medborgarförslag om gångoch cykelväg från
centralorLen till Bloms
Varuhus
Medborgarförslag om
cykelväg på eller bredvid
järnvägen från Håverud till
Mellerud

Dnr

Inlämnad

K520211434

202t-07-30

KS202rl49r

2021-08-30

Beslutsunderlag

o

Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, S 308

167

Inlämnad av

Status

Monica

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Algotsson

Mirjam Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

SAM MANTRADESPROTO KO LL

MEI-LERUDS KOMMUN

sida
26

Sammanträdesdatum
Kommu nstyrelsens

a

202r-09-27

rbetsutskott

s 3o8

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Inlämnad av

Status

Paula

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgatförslag

Dnr

Inlämnad

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

K520171327

2017-05-08

KS 2018/3ss

2018-05-24

Lennaft Nor6n

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson

Jacobsson

tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid
Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
samhällsbyggnads-

förvaltningen

tjälls barnstuga i Dals
Rostock

Medborgarförslag om

utegym i Sunnanå

Medborgaförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS2}r9l34s

2019-06-20

KS 2019/416

2019-08-19

Lars-Göran
Johansson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Jesper

Utreds av
samhällsbyggnads-

Lundquist

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Medborgattörslag
Medborgaförslag om
åtgärder på Råggatan

Sammanträdesdatum

sida

202r-09-27

27

Inlämnad

Dnr

Yvonne och
i

KS 20191443

2019-09-06

Mellerud

Steefan

Måftensson

Medborgarförslag om

fritidsbank
Medborgaförslag om
väjningsplikt i korsningen
Ka pel lgata n/Köpma ntorget

KS 2020/502

2020-08-04

KS 20201614

2020-10-06

KS 20201777

2020-12-09

Medborgarförslag om

skateboardramp

Inlämnad av

i

Åsensbruk

Hannah

Andersson

Ing-Mari
Hultgren

Ludwig
Jonsson

Medborgaförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan

KS20zrlfi

2021-01-08

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Äsensbruk

KS 202Ll17

202r-0L-12

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen

KS 20211101

20zt-02-15

KS202rlL44

2021-03-09

KS202Ll39s

202r-06-2r

vid grönområdet på

Sten-Göran
Aaraas

Marie Karlsson

Status
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
kommunstyrelseförualtningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Åkerstedt

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian
Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Linda Sjötun

Utreds av
samhällsbyggnads-

Flood

förvaltningen

Eva och Ronnie

Erlandserud
Medborgarförslag om att
skyltar med förkörsrätt
sätts upp vid refugerna
längs Viaduktgatan i
Mellerud
Medborgarförslag om att
plantera japanska
körsbärsträd längs
grönområde vid
Österrådaplan

J

ustera

Utd ragsbestyrka nde

sign
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Sammanträdesdatum

sida

20zr-09-21

28

Medborgatförslag

Dnr

Inlämnad

Medborgarförslag om gångoch cykelväg från

KS 20211434

202r-07-30

centralorten till Bloms

Inlämnad av

Status

Monica

Utreds av
samhällsbyggnads-

Algotsson

förvaltningen

Varuhus
Medborgatförslag om
cykelväg på eller bredvid
järnvägen från Håverud till
Mellerud

Förslag

KS

202Il4BL

2021-08-30

Mirjam Jager

Utreds av
samhällsbyggnads-

förvaltningen

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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i

n
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gen

ÄRrnor rg
Redovisning av besvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet,

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober,
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade

:

Medborgaförslag

Dnr

Inkom

Medborgadörslag om
hastighetsbegränsning
Äsensbruk

KS 2018/s69

2018-09-25

KS 20L81677

2018-11-12

KS 2019/341

2019-06-11

i

Medborgaförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral
Medborgarförslag om att snygga
tillf.d. lekplatsen vid Södergatan
Mellerud

i

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

grönytorna runt om
lekparken regelbundet.
Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

KS 20191547

2019-11-06

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget.

Medborgarförslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020/34s

2020-0s-13

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att bifalla
förslaget,
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Medborqalförslaq
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

Dnr

Inkom

K520201427

2020-06-15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara
tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.

Medborgaförslag om
aktivitetsparken vid Rådaskolan

KS 2020/428

2020-06-15

Kommunstyrelsen beslutade

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits,
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

KS 20201434

2020-06-16

Kommunstyrelsen beslutade

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.

Medborgaförslag om rondell

i

korsningen Norra Kungsgatan/
Bergsgatan

KS 2020/61s

2020-10-06

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara under genomförande
med trånvisning till den
traf i kå i kerhets höja nde
åtgarO som finns med

i

budgetplanen 2023.
Medborgatförslag om
trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder
vid övergångsstället på

KS 2020164L

2020-10-15

KS 20201643

2020-10-16

KS 20201678

2020-10-29

Dalslandsgatan/GC-väg från
Gerdsrud

Medborgarförslag om
trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder

vid övergångsställen utanför
Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen
Storgatan/Odengatan
Medborgarförslag om seniorbiljett

172

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget då kommunen inte
äger vägen men ta upp
frågan med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

2027-O9-29

ge n

Medborqalförslas

Dnr

Inkom

Beslut

Medborgarförslag om buss från
Ängenäs till Nordalsskolan

KS 20701764

2020-L2-07

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

Medborgarförslag om gratis
bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+

K520201792

2020-12-L4

Kommunstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget,

Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds

KS202rl$4

202r-02-09

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att förslaget
anses vara under genomförande med hänvisning till
det arbete som pågår med
kommunens friluftsanläggningar.

KS 2021l135

2021-03-05

kommun

Medborgaförslag om förbättring
av socialnämndens kallelser och
protokoll

Beslutsunderlag

o

Arbetsutskottets beslut 202L-09-2I,5 309,

173

Socialnäm nden beslutade
den 30 mars 2021 att anse
förslaget besvarat med
hänvisning dels till
nämndens pågående
uWecklingsarbete med
kallelser och protokoll enligt
kommunallagens regler och
revisorernas genomförda
granskningar samt
genomförda utbildningar för
presidier, gruppledare,
förva ltn i ngschefer och
nämndsekreterare.

MELI.ERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLI.

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

a

sida
29

2027-09-2t

rbetsutskott

5 30e

Redovisning av besvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborgaförslag om
hastighetsbegrä nsning
Äsensbruk

Inkom

Dnr

Medborqadörslaq

KS 2018/s69

2018-09-25

KS20t9l677

2018-11-12

i

Medborgarförslag om utökade

öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral
Medborgaförslag om att snygga
tillf.d. lekplatsen vid Södergatan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 202I att åtgardsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade

den B september 2021 att
bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen besl utade

i

KS 20191341

2019-06-11

Mellerud

den 9 juni 2021 att anses
vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park
klipper gräset och sköter

grönytorna runt om
lekparken regelbundet,
Kommunstyrelsen beslutade

Medborgaförslag om att
kartlägga ödehus på landet

KS 20L91s47

Medborgadörslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020134s

2019-11-06

den 9 juni 2021 att avslå
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade

2020-05-13

den 9 juni 2021 att bifalla
förslaget.

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Medborgadörslas
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

Dnr

Inkom

Beslut

KS 20201427

2020-06-15

den 11 augusti 2021 att

Kommunstyrelsen beslutade
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits,
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

Medborgaförslag om
aktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen beslutade
KS 20201428

2020-06-Ls

den 11 augusti 202t

alt

anses förslaget vara
tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits,

Kommunstyrelsen beslutade
KS 20201434

2020-06-16

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgarforslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/
Bergsgatan

Kommunstyrelsen beslutade
KS 2020/61s

2020-10-06

den 9 juni 2021 att anses
vara under genomförande
med trånvisning till den
traf

i

kå

i

kerhets höja nde

åtgard som finns med
budgetplanen 2023.

Kommunstyrelsen beslutade

Medborgarförslag om
trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder

KS 2020164r

2020-10-15

KS 20201643

2020-10-16

vid övergångsstället på
Dalslandsgatan/GC-väg från
Gerdsrud

den 9 juni 2021 att avslå
förslaget då kommunen inte
äger vägen men ta upp
frågan med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade

Medborgarförslag om
trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder

i

vid övergångsställen utanför

den 9 juni 202I aht åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående

Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen
Storgatan/Odengatan

arbete med trafikäkerhets-

Medborgaförslag om seniorbiljett

Komm unstyrelsen beslutade

höjande åtgärder

KS 20201678

2020-r0-29

den 5 maj 2021 att bifalla
forslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202r-09-27

31

Medborsalförslag

Dnr

Inkom

Beslut

Medborgarförslag om buss från
Ängenäs till Nordalsskolan

KS 20201764

2020-12-07

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

Medborgarforslag om gratis
bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+

K520201792

2020-t2-14

Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

KS 2o2Ll84

Komm unstyrelsen besl utade

den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

202t-02-09

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att förslaget
anses vara under genomförande med hänvisning till
det arbete som pågår med
kommunens friluftsanläggningar.
Socialnäm nden beslutade

Medborgarförslag om förbättring
av socialnämndens kallelser och
protokoll

KS

202li 135

2021-03-05

den 30 mars 2021 att anse
fdrslaget besvarat med
hänvisning dels till
nämndens pågående
utvecklingsarbete med
kallelser och protokoll enligt
kommunallagens regler och
revisorernas genomförda
granskningar samt
genomförda utbildningar för
presidier, gruppledare,

förvaltningschefer och
nämndsekreterare.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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METLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

i

ng

2021-09-29

en

ÄRenoe zo

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten, Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
B

- PERSONALÄRENDEN

B 4 Til

lsvidareanställningar

4.5 Tillsvidareanställning övrig

personal

9 2/202L

B 6 Anställningens upphörande

6.1
C

Uppsägning

. EKONOMIADMINISTRATIVA

g 3-412021
ÄNTruOTru

C 15 Ekonomiärenden
15.8

D

Bank

g 412021

. SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförualtningens taxe- och bidragsärenden
17,4

Bostadsanpassningsbidrag

57-B/202L

H MEDBORGARKONTORET
H 23 Färdtjänstärenden

t997:736)
(Lagen om rikfärdtjänst SFS L997:735)

23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS

S5l202L

23.2 Riksfärdtjänst

g3l202t
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

ng

2A2L-09-29

en

Änenor zr

Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

.
.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202I, 9148, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 5 miljöbalken, Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga), på fastigheten östra Järn 1:75. Dnr 2021.149
Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202L, 5149, att bevilja strandskyddsdispens
frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för brygga, på fastigheten
Bräckan t:3. Dnr 2021.159

o

Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202L, g 150, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
fritidshus, komplementbyggnad och ny byggnad av komplementbyggnad, på fastigheten
Bolstads-Torp 1:52. Dnr 2021.180

o

Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202L, S 151, att bevilja strandskyddsdispens
frän 7 kap, 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus, två komplementbyggnader samt anläggande av pool, på fastigheten Bråna 1:56.
Dnr 2021.196

o

Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 202I, 9152, att bevilja strandskyddsdispens
frtnT kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av

komplementbyggnad, på fastigheten östra Järn 1:86. Dnr2021.197

.
o

Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 202I-08-26. (2 styck)
Finansiell rapport per 2021-08-3t. Dnr KS 2021/90.
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METLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

gen

202L-O9-29

Änenor zz

Aktuella frågor
Förclag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet
Komm

u

nstyrelsens ledamöter och komm

u

nchefen

179

d

iskutera r aktuella frågor.

MELTERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

202r-09-29

gen

ÄneNoe zg

Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

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

180

