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Dnr KS 2021/23

Uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. Årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020 avges
som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.
Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2019-12-18, § 175) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats mellan staten,
företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas
arbete med krisberedskap under perioden.
MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap ska gå till.
Redovisningen ska göras senast den 15 februari 2021.
2020 år ett år som präglats av arbetet med covid-19. Betydande tid har ägnats åt arbetet
föranlett av pandemin samtidigt som planerade aktiviteter inom arbetsområdet fått anpassas
eller skjutas på framtiden. Under året inkom MSB med en skrivelse till kommunen (KS
2020/399) där det framgår att den statliga ersättning kommunerna får för krisberedskap är till
för förberedande arbete för att stärka krisberedskapen. Med anledning av det ansträngda läget
på grund av pågående corona-pandemin har MSB förståelse för om ersättningen för
krisberedskap och civilt försvar kan komma att finansiera beredskapssamordnare eller andra
tjänstepersoners lön för att exempelvis planera åtgärder kopplat till arbete som är påkallat med
anledning av pandemin.
Beslutsunderlag
• Årlig uppföljning.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 24.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna föreliggande redovisning.
2. Årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2020 avges
som rapport till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
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Dnr KS 2021/42

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och skans
453 i Håverud under 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2021.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Sammanfattning av ärendet
Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, inkom
den 25 januari 2021 med en ansökan till Melleruds Kommun om ett ekonomiskt stöd till
driften för 2021.
Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där
anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget.
Tack vare Melleruds kommuns bidrag tillsammans med mycket ideellt arbete och
medlemmarnas stöd har förening kunnat ha olika evenemang och hålla museet öppet
under stora delar av året. Föreningen har även anordnat guidningar på Skansen 453
under sommartid.
Kanalmuseet finansieras även med entréavgifter, försäljning av böcker, kaffe mm. Dessa
har varit ett nödvändigt tillägg för att få ekonomin att gå ihop. Dessa inkomster har
dessvärre blivit betydligt lägre under det gångna året på grund av pågående pandemi.
Trots detta har föreningen kunnat avsluta sina projekt med bland annat renoveringen av
det gamla "tvätteriet". Gamla maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de
gamla ångmaskinerna. Christian Aasruds utställning om Varven i Upperud har fått en ny
design. Föreningen hoppas att under 2021 kunna inviga dessa två nya utställningar
tillsammans med de nya montrarna för DVVJ och Håfreströms Musikkår som är under
byggande.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2021.
Verksamhetsberättelse och preliminärt bokslut för 2020.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 25.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till
driften av Kanalmuséet och Skans 453 i Håverud för 2021.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Skålleruds hembygdsförening
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2020/808

Svar på remiss - promemorian En utvecklad organisation för lokal
statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlämnar remissvar på promemorian
En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29) enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet/Finansdepartementet har den 18 december 2020 översänt promemorian
En utvecklad organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29). Melleruds
kommun är remissinstans.
I december 2019 fick utredaren Sven-Erik Österberg i uppdrag att föreslå orter för nya
servicekontor. I uppdraget ingick även att föreslå hur kontoren kan öka sitt serviceutbud genom
att ansluta fler myndigheter.
I den departementspromemoria som utredaren tagit fram föreslås att ytterligare minst
28 kontor inrättas samt att Statens servicecenter ska inrätta:
• 15 nya kontor i gles- och landsbygdsområden eller områden som drabbats av statliga
nedläggningar
• 11 nya kontor i utsatta områden runtom i landet
• 2 till 3 nya kontor centralt i storstadsområdena en försöksverksamhet med ett mobilt
servicekontor.
Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra till är på väg att inrättas. Vid kontoren
kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt
vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster. I promemorian föreslås att även Centrala
studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna
ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med
Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av pågående förstudier.
Utredningens förslag på orter där nya servicekontor bör etableras
Kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig
verksamhet: Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling,
Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Ånge, Åre och Östhammar.
I utsatta områden: Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö,
Norrköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö.
Samt 2-3 ytterligare kontor i de tre storstadsområdena.
Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 februari 2021.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-ochpromemorior/2020/12/ds-202029/
• Karta
• Presentation.
Justerandes sign
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• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Förslag till remissyttrande.
• Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 42.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S):: Bifall till arbetsutskottets
förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun överlämnar remissvar på promemorian En utvecklad
organisation för lokal statlig service - slutredovisning (Ds 2020:29) enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet/Finansdepartementet
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Dnr KS 2021/41

Föreningsbidrag 2021 med anledning av Corona-pandemin
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att stöd erbjuds till det lokala föreningslivet 2021 enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av covid-19 beslutade Melleruds kommun i april 2020 om ett stödpaket till det
lokala föreningslivet. Summeringen av 2020 visar att föreningarna klarade året ganska bra sett
till antalet redovisade aktiviteter, där vissa föreningar till och med redovisade fler antal
genomförda aktiviteter 2020 jämfört med året innan.
Med hänvisning till att covid-19 fortsatt kommer att påverka föreningarnas verksamhet 2021
föreslår samma stödpaket i år som 2020.
Stödpaketet innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar
som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras. En förutsättning är
att föreningarna inkommer med en ansökan och erforderlig redovisning.
Beslutsunderlag
• Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet för verksamhetsår 2021.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag
enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att stöd erbjuds till det lokala föreningslivet 2021 enligt föreliggande
förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Kommunikatör
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Dnr KS 2020/776

Uppstart Campus Dalsland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att
1. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring
med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.
2. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.
3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.
Melleruds kommun
• ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas.
• fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen – d.v.s. samordning av den
samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning
och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivsutveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Protokollsanteckning
Ulf Rexefjord (SD) och Liselott Hassel (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Vi Sverigedemokrater ser det som angeläget att öka andelen Mellerudsbor som går vidare till
eftergymnasiala studier, vi delar den bilden med övrig politik.
Med det sagt tror vi inte att Campus Dalsland kommer ha den betydelse det tillskrivs för
Melleruds kommun. Vi har redan idag utbud och tillgång på, i alla fall tidsmässigt samma
avstånd som till Bäckefors, det tar inte längre tid att ta tåget till Högskolan Väst än det tar med
buss eller bil till Bäckefors. Mellerud skiljer sig därför åt jämfört med exvis Bengtsfors, vi har en
bättre sits helt enkelt.
I synnerhet tror vi inte att studier i Bäckefors har den attraktionskraft på ungdomen som
behövs för att detta ska vara intressant för den målgruppen över huvudet taget.
Den enkät som gjordes för att utröna intresset hos de boende i de olika kommunerna talar
också sitt tydliga språk, svarsfrekvensen från Melleruds sida var mycket svag, 7,7% av
enkätsvaren kom från oss, att jämföra med 42,9% från Åmål och 23,9 från Bengtsfors.
Under resans gång har beslutspunkterna förändrats en hel del, från att vara mer "all in" till att,
även från majoritetens sida uttrycka en allt större tveksamhet och försiktighet i ärendet. Skepsis
tycks finnas överallt, varför då ge sig in i något som ingen riktigt tycks tro på.
Allt sammantaget tecknas i våra ögon en bild av ett solidaritetsprojekt med övriga
Dalslandskommuner, något som i sig inte behöver vara negativt alls, vi ska naturligtvis
samverka när vi kan, där vi kan och när det kan antas gynna alla intressenter, men vi är nu i
första hand Mellerudspolitiker och vår skyldighet är i första hand att bevaka Mellerudsbornas
intressen. Vi tror inte att de sammanfaller med detta projekt, därför yrkar vi avslag idag.
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Sammanfattning av ärendet
Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas i januari. Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i
Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra.
Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.
Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och
Årjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp.
Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland.
Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är
sjuksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.
En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. Över 90 procent
säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.
Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk
nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.
Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.
Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ.
En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet.
För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grundfinansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande.
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och
kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner.
Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för
2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.
Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalandsregionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på
lång sikt.
Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 2021 och 2022 så kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
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För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.
Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 2021 för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en
mer långsiktig finansiering.
Arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2021, § 13, att återremittera ärendet med hänsyn
taget till att väsentliga handlingar och underlag för ärendet inkommit för sent och partigrupperna behöver tid att sätta sig in i ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
Avsiktsförklaring
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-12, § 13.
Förstudie CAMPUS DALSLAND – konceptutveckling och förstudie om uppbyggnad
av ett lokalt campus.
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 20.
•
•
•
•
•

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C) Daniel Jensen (KD) och Peter Ljungdahl (C): Bifall till
arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att
1. medfinansiera fördjupad förstudie Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring
med 200 tkr årligen för 2021 och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.
2. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.
3. genom detta beslut, inte förbinda sig till framtida/fortsatta investeringsåtaganden.
Melleruds kommun
• ser det som angeläget att utbud och tillgång till högre utbildning i Mellerud utvecklas.
• fokuserar i den fördjupade förstudien samordningsrollen – d.v.s. samordning av den
samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna -, studievägledning
och utvecklade kontakter med universitet och högskolor samt aktörer inom näringslivsutveckling såsom IUC, Innovatum, ALMI m.fl.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att avslå medfinansiering m.m. av Campus
Dalsland.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Dals Eds kommun
Färgelanda kommun
Åmåls kommun
Årjängs kommun
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Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan för Kommunstyrelsen,
rapport 4/2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Kommunstyrelsen rapport 4/2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF § 140, 2017-11-22) ska styrelsen under året följa upp
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt §§ 7 och 9.
Enligt 10 § i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos
redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.
Kommunstyrelsen har granskat 36 risker och i kommunstyrelsens interna kontrollplan fanns
15 åtgärder och 15 kontroller, av dessa har 2 inte hunnit färdigställas och överflyttats till planen
2021. För övriga punkter har kontroller utförts och rapporterade avvikelser har åtgärdats.
Kommunen har inte haft några gemensamma kontroller och åtgärder för 2020 utan varje
nämnd har antagit egna kontroller utifrån riskbedömning. Nämnderna har utfört sina kontroller
och åtgärder enligt interna kontrollplaner.
Nämnderna har fastställt interna kontrollplaner för 2020 och har under året redovisat
uppföljningar. En slutsats som kan göras utifrån uppföljningarna är att det vid de första
uppföljningstillfällena inte finns mycket rapporterat till nämnderna. Detta tillför heller inget
utifrån kommunstyrelsens uppsiktsansvar då det inte framkommer några avvikelser. En generell
praxis bland kommuner är att intern kontrollen oftast bara återrapporteras en gång om året till
kommunstyrelsen. Därför föreslås en ändring av reglementet för intern kontroll till att endast
göra en årlig uppföljning.
En översyn behöver även göras av strategin för intern kontroll för att bedöma vilka risker som
ska tas med i intern kontrollplanen. I nuvarande strategi är riskvärdet för att tas upp som
kontrollmoment lågt vilket medför många risker i intern kontrollplanen och att fokus ska vara på
de stora riskerna. Intern kontrollplanerna är i många fall omfattande och kan innebära
bristande kvalité på kontrollerna. Samtidigt måste det bli tydlig i uppföljningen av intern
kontrollen att avvikelser åtgärdas och återrapporteras till nämnder och kommunstyrelsen. Med
anledning av detta kommer ett förslag arbetas fram på ändring av reglementet och kommer tas
upp som ärende i kommunstyrelsens nästa arbetsutskott.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 2020.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 28.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kommunstyrelsen rapport 4/2020.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Controller
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
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Dnr KS 2021/67

Nominering till Vänersamarbetets styrelse 2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till styrelsen för Vänersamarbetet nominera Peter Ljungdahl (C)
för 2021-2023.
Sammanfattning av ärendet
Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som arbetar för en hållbar utveckling av Vänern
inom områdena: samordning, näringsliv och information. Föreningen består av 13 kommuner
och får finansiellt stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen.
Vänersamarbetet har den 1 februari 2021 uppmanat Melleruds kommun att nominera
ledamöter för två år framåt 2021-2023. Även om det är omval på nuvarande ledamöter
behöver valberedningen en bekräftelse på detta.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Vänersamarbetet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Hagman (S): Kommunstyrelsen beslutar att till styrelsen för Vänersamarbetet nominera
Peter Ljungdahl (C) för 2021-2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Vänersamarbetet ekonomisk förening
Peter Ljungdahl
Ansvarig Troman
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Dnr KS 2020/529

Fjärrvärme Klacken i Mellerud – Energikälla Spetsvärmepanna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att energikällan för spetsvärmepannan blir bioolja.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna går enbart att
drivas med fossilt bränsle och är för liten för att täcka behovet vid störning och måste bytas.
Fördjupad utredning visar på att alternativ 2 med ny flispanna, befintlig pelletspanna och ny
biooljepanna som spets bedöms mest fördelaktigt då investeringsnivå och bränslemix ger lägst
total produktionskostnad.
Tittar vi på miljö så kommer bränslemixen till 99% att bestå av flis och pellets baserat på avfall
från svensk skogs-och trävaruindustri. Oljeanvändningen blir liten och den olja som eldas skall
vara miljöriktig bioolja, t.ex. svensktillverkad RME (rapsbaserad).
Fördel med olika typer av bränsle är att föredra om brist uppstår på ett bränsleslag.
Alternativ med pelletspanna som reserv istället för bioolja ger en merkostnad på cirka
300 tkr/år vilket påverkar taxan.
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 2021, § 16, att ta upp ärendet till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2021.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förstudie, Melleruds fjärrvärme klackenspanncentral tillägg: alternativ reserv‐/spetslast
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 16.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 33.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att energikällan för spetsvärmepannan blir bioolja.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschefen Fastighet/Fjärrvärme
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 27

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
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:
C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN
C 16 Ekonomiärenden
16.3 Lån och placeringar

§ 1-2/2021

H - MEDBORGARKONTORET
H 24 Färdtjänstärenden
24.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst,
SFS 1997:736) samt
24.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst
SFS 1997:735)

§ 12/2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-02-10

§ 28

Anmälan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.
• Finansiell rapport per 2020-12-31. Dnr KS 2020/88.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 29

Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Förberedelsemöte inför Fyrbodals kommunalförbunds direktion
Ordföranden kommer att delta i ett digitalt förberedelsemöte den 11 februari 2021
om naturbruksutbildningar.
• Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund
Ordföranden och 2:e vice ordförande kommer att delta i ett digitalt direktionsmöte den 11
februari 2021.
• Delregionalt kollektivtrafikråd Fyrbodals kommunalförbund
Ordföranden och 2:e vice ordföranden kommer att delta i digitalt möte den 11 februari
2021.
• Dialogmöte - polismyndigheten och Dalslandskommunerna
Ordföranden kommer att delta i ett digitalt möte den 12 februari 2021.
• Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet
Ordföranden kommer att delta i ett webbinarie den 12 februari 2021.
• Miljö- och hälsorådet och Kommunala ungdomsrådet
Ordföranden kommer att delta i digitala möten med MHR och KUR den 15 februari 2021.
• Dialogmöte "Det goda livet i Dalsland"
Ordföranden kommer att delta i ett digitalt möte den 17 februari 2021.
• Dalslands miljö- och energiförbund och Dalslands miljö- och energinämnd
Ordföranden och 2:e vice ordförande kommer att delta i ett digitalt möte den 18 februari
2021 där bl.a. budgetförutsättningar för 2022 kommer att behandlas.
• Dalslandssamarbete
Ordföranden och 2:e vice ordförande kommer att delta i ett digitalt möte den 18 februari
2021 om samarbete mellan Dalslandskommuner tillsammans med ordföranden och
oppositionsråd.
• Presidiedialag om budget 2022
En presidiedialog kommer att genomföras den 22 februari 2021.
• Arbetsmiljöfrågor
En utbildning i arbetsmiljöfrågor för kommunstyrelsens ledamöter kommer att genomföras
den 23 februari 2021.
• Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionärsrådet
Ordföranden kommer att delta i digitala möten med KPR och KFR den 24 februari 2021.
• Lokal BRÅ
Ordföranden kommer att delta i ett digitalt möte den 25 februari 2021.
• Presidiedialag med AB Melleruds Bostäder
En presidiedialog kommer att genomföras den 25 februari 2021.
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• Fiberutbyggnad i Erikstad
Jörgen Eriksson (KIM) informerar om att ett företag lämnat ett prospekt på utbyggnad
av fiber till berörda fastighetsägare i Erikstad.
• Digitala möten/teknisk utrustning
Ordföranden informerar om att digitala möten kommer att kvarstå fram till i första hand
halvårsskiftet 2021. Diskussion om behov av headset. Anmälan ska göras till
medborgarkontoret som ser till att beställning görs hos enheten för Digital service.
• Nytt passersystem i kommunhuset
Ordföranden informerar om att ett nytt passersystem kommer att tas i drift i februari månad
2021. Det kommer att innebära att nycklar kommer att upphöra att fungera och att de som
har passerkort sen tidigare behöver få dessa omkodade för det nya systemet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
arbetsmarknadsenhetens åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens
åtgärder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2021/12

Preliminärt bokslut för 2020, information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichefen lämnar en aktuell information om det preliminära bokslutet 2020 för
Melleruds kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/731

Svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av
arbetsmiljö och ledarskap
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och
ledarskap till revisorerna enligt föreliggande förslag
2. ge HR-chefen i uppdrag att revidera chefs- och ledningspolicyn samt ta fram ett
introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunen. Uppdraget återrapporteras
till arbetsutskottet senast i september 2021.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört en
uppföljande granskning avseende arbetsmiljö och ledarskap. I den tidigare granskningen från
2019 var bedömningen att kommunstyrelsen endast delvis säkerställer att kommunens chefer
ges förutsättningar att utöva ett ändamålsenligt ledarskap i syfte att skapa en god arbetsmiljö.
Denna granskning ingår i revisionsplanen för år 2020 och syftar till att bedöma om
kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare
genomförts. Utifrån genomförd granskning är PwC’s samlade bedömning att kommunstyrelsen
inte helt vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts.
Bakgrund
I samband med uppföljningen av revisionsrapporten ”Granskning av arbetsmiljö och ledarskap”,
daterad januari 2019, lämnades sex rekommendationer till kommunstyrelsen:
• Säkerställa att nyligen framtagna styrdokument antas politiskt och görs kända i
verksamheterna.
• Säkerställa att kommunens chefs- och ledningspolicy uppdateras.
• Tillse att det finns kommunövergripande stödsystem för det löpande arbetet med
arbetsmiljöfrågor och ledarskap för att säkerställa en samsyn och ett likvärdigt arbete inom
kommunens förvaltningar.
• Säkerställa förutsättningar för att kommunens chefer ges tillräcklig utbildning inom
arbetsmiljö och ledarskap.
• Säkerställa uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet.
• Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner.
Svar på revisionsrapporten överlämnades av kommunstyrelsen den 15 maj 2019, (Dnr KS
2019/183). Uppföljningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen vidtagit relevanta
åtgärder till följd av den granskning som genomförts. De frågor från PwC som ska besvaras i
denna skrivelse är följande:
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1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?
2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i
arbetsmiljöområdet?
3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom
kommunens olika verksamheter?
4. Har de olika roller som politiker och tjänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?
Svar på ovanstående frågeställningar

1. Har för ämnet aktuella styrdokument arbetats fram?
PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld på grund av att chef- och
ledningspolicyn från 2004 inte reviderats ännu.

2. Har kommunstyrelsen säkerställt att kommunens chefer genomgått relevant utbildning i
arbetsmiljöområdet?
PwCs bedömning är att frågeställningen delvis är uppfylld. Kommunens chefer och
skyddsombud har genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete under 2020.
Dock har inte något digitalt introduktionsprogram tagits fram, vilket i tidigare svar angivits
som en planerad åtgärd.

3. Sker uppföljning av aktuella styrdokument samt av arbetsmiljö- och ledningsarbetet inom
kommunens olika verksamheter?
PwCs bedömning är att frågeställningen har uppfyllts genom att kommunstyrelsen tar del av
uppföljning och utvärdering av arbetsmiljö- och ledningsarbetet genom årsredovisningen, i
enlighet med kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningen. Dock är det fortsatt så
att några styrdokument ännu inte följts upp såsom ex.vis chef- och ledningspolicyn från
2004.
4. Har de olika roller som politiker och tjänstepersoner har tydliggjorts i organisationen?
PwCs bedömning är att det antagna styr- och ledningssystemet skapar förutsättningar för att
de förtroendevaldas och tjänstepersoners olika roller tydliggörs och PwC anser därmed
frågan uppfylld.
Ställningstaganden
Då det inte utifrån tidigare besvarad granskningsrapport specifikt kommit kommunstyrelsens
personalenhet till del att revidera chefs- och ledningspolicyn föreslås att kommunstyrelsen fattar
beslut om att så ska ske.
Att digitalisera ett introduktionsprogram kräver resurser som för närvarande inte möjliggörs i
kommunen. Därför föreslås att det lämnas till kommunstyrelse-förvaltningen att avgöra på
vilket sätt ett introduktionsprogram ska utformas. Med anledning av det föreslås att beslut
fattas om framtagande av ett introduktionsprogram att gälla övergripande för kommunens
verksamheter.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Missiv och Revisionsrapporten ”Granskning av ledarskap och arbetsmiljö”.
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-15, § 118, med svar.
Missiv och Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 39.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. överlämna svar på revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och
ledarskap till revisorerna enligt föreliggande förslag
2. ge HR-chefen i uppdrag att revidera chefs- och ledningspolicyn samt ta fram ett
introduktions-program att gälla övergripande för kommunen. Uppdraget återrapporteras
till arbetsutskottet senast i september 2021.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
HR-chefen
Kommunchefen
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Dnr KS 2021/58

Planuppdrag avseende ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra byggnadsplanen för del av Liane 1:1.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.
3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. Parterna inom området som
planändringen avses ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.
4. ge tillväxtchefen i uppdrag och delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal
med berörda parter.
Sammanfattning av ärendet
En privatperson har inkommit med en begäran om planbesked angående rubricerat ärende.
Byggnadsnämnden beslutade 2021-01-27 att ge positivt planbesked. Byggnadsplan för del av
Liane 1:1 är en bostadsplan för fritidshusbebyggelse som vann lagakraft 1967-08-14. 1981-0306 fastställdes en planändring som begränsade byggrätten, ökade exploateringsgraden gällande
antal tomter i området, begränsade att vind inte får inredas samt att en (1) sidobyggnad per
tomtplats medges.
Syftet med planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20, 1:22-1:25 minska andelen
prickad mark inom fastigheterna samt lägga till en planbestämmelse om att vind får inredas.
Detta för att anpassa planen till topografin i området.
Ett beslut om antagande av ändring av byggnadsplan för del av Liane 1:1 beräknas kunna ske i
juni 2021.
Gällande kostnader härrörande ändringen av byggnadsplanen ska kommunen upprätta ett
plankostnadsavtal med sökanden till planbeskedet och berörda fastighetsägare. Plan och bygg
uppskattar att kostnaden för planändringen blir cirka 60 000 kr, det vill säga cirka 10
000kr/fastighet.
Plan och bygg föreslår att kommunstyrelsen ger Tillväxtchefen i uppdrag och delegation att
upprätta och underteckna plankostnadsavtal med berörda parter.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1967-08-14
Ändring av Byggnadsplan för del av Liane 1:1, 1981-03-06
Planbesked, BN § 2/2021
Begäran om planuppdrag, BN § 3/2021
Start-PM, 2021-01-18
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-02-09, § 41.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen med att ta fram handlingar
får att ändra byggnadsplanen för del av Liane 1:1.
2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att byggnadsnämnden kan
anta planändringen enligt byggnadsnämndens reglemente.
3. planarbetet inte ska bekostas av Melleruds kommun. Parterna inom området som
planändringen avses ska stå för alla kostnader härrörande planarbetet.
4. ge tillväxtchefen i uppdrag och delegation att upprätta och underteckna plankostnadsavtal
med berörda parter.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Tillväxtchefen
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§ 34

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Ordföranden rapporterar från styrelsemöte i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda den
29 januari 2021.
• Kompetensförsörjning i Dalsland
Ordföranden och kommunchefen rapporterar från möte den 29 januari 2021 där
olika förstudier/analyser kring kompetensförsörjning i Dalsland presenterades.
Ett uppföljningsmöte kommer att genomföras den 17 februari 2021.
• Visit Dalsland
Ordföranden rapporterar från styrelsemöte den 9 februari 2021 där bl.a. en ansökan till
Tillväxtverket om medel togs upp. Kommunernas medfinansiering kommer att tas upp vid
senare tillfälle.
• Dalslands miljö- och energinämnd
Jörgen Eriksson (KIM) lämnar en aktuell rapport från nämndens hantering av ärendet med
parkslide i Dalskog där en överklagan inkommit.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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