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Dnr KS 2021/594

Svar på medborgarförslag om kommunalt bidrag till cykel till
medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om kommunalt bidrag till cykel för
medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen.
Sammanfattning av ärendet
Elin Andersson Borssén föreslår i ett medborgarförslag inkommet 27 oktober 2021 att
Melleruds kommun ska ge bidrag till medborgare som önskar cykla istället för att ta bilen.
Melleruds kommun har i många år varit med i Vintercyklist genom Västtrafik där
kommuninvånarna kan ansöka och få underhåll och vinterdäck på sin cykel. Det är även
möjligt att få testa Västtrafiks vikcykel genom deras försorg.
Det var tidigare möjligt att ansöka om bidrag för elcykel från staten. Bidraget tillhandahålls
inte längre.
Det är positivt att våra invånare vill bidra till minskning av koldioxidutsläppen och folkhälsan.
Samtidigt bör förslaget betraktas ligga utanför den kommunala kompetensen och av detta skäl
avslås.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 377.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslag om kommunalt bidrag till cykel för
medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Elin Andersson Borssén, Mellerud
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Dnr KS 2021/538

Svar på remiss – Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som Melleruds kommuns svar avseende
rubricerad remiss.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett utkast (version 1.0) till länets beredskapsplan
för civilt försvar. Remissen består av ett huvuddokument med ett antal bilagor. Ytterligare ett
antal bilagor kommer att skickas på remiss vid ett senare tillfälle. Kommunen väntas yttra sig
över samtliga remitterade handlingar.
De svar Länsstyrelsen vill ha svar på är:
• Är syfte och mål med planen tydligt?
• Är innehållet förståeligt?
• Bör något läggas till?
• Bör något tas bort?
Beslutsunderlag
• Remiss bestående av brev, missiv, huvuddokument samt bilagorna 1, 7.1, 7.2, 7.3,
13 och 14
• Förslag till remissvar
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 396.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som Melleruds kommuns svar avseende
rubricerad remiss.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
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Dnr KS 2021/626

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 ”Det Goda Livet i Dalsland diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland” (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utvecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.
Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020/2021.
Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som en ram för genomförande under perioden 2021 till 2025. I planen beskrivs bland annat hur
genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
att medverka till och driva satsningar inom ramen för ”Det Goda Livet i Dalsland” och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.
Beslutsunderlag
• Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 411.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland enligt föreliggande förslag.
2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2020/124

Samordning av samverkansområden inom socialförvaltningarna
i Dalsland - rapport
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningarna i Dalsland arbetar gemensamt för att finna samverkansområden.
Socialnämnden beslutade den 26 februari 2020, § 28, att, utifrån behovet av mer samverkan
mellan kommunerna i Dalsland, ansöka om 300 tkr hos kommunstyrelsen, för att ha möjlighet
att under två år samordna arbetet, under förutsättning att projekt genomförs.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2020, § 73, att
1. ge socialnämnden 300 tkr för att under två år (2020-2021) i ett projekt samordna arbetet
inom socialförvaltningarna i Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Melleruds kommuner under
förutsättning att övriga kommuner eller minst en ytterligare kommun fattar likalydande
beslut.
2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling.
3. återrapportering sker vid kommunstyrelsens sammanträden i december 2020 och 2021.
Socialchefen lämnar en rapport för vad som genomförts under 2021.
Beslutsunderlag
• Presentation/uppföljning 2021.
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 2019/345

Svar på medborgarförslag om utegym i Sunnanå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen
anser att behovet är tillgodosett genom det befintliga utegymmet i Mellerud samt att det i
närheten av Sunnanå finns ett flertal vandringsleder för motionsutövande.
Sammanfattning av ärendet
Lars-Göran Johansson, Mellerud, föreslår, den 18 juni 2019, i ett medborgarförslag att
kommunen uppför ett litet utegym i Sunnanå på mark intill grillstugan/lekplatsen framför
stora restaurangen. Där finns det även parkeringsmöjligheter för de Mellerudsbor som vill
köra dit för att göra ett fyspass i den vackra miljön. Han ger även bildexempel på olika
typer av gymredskap.
Melleruds kommun har inte fått in några fler önskemål angående ett utegym i Sunnanå. Det
finns ett befintligt utegym vid Rådahallen, som ligger beläget precis intill en offentlig lekplats.
Det har under senare tid noterats att detta utegym inte används särskilt ofta. Från Sunnanå
finns det en cykelbana som kan användas för att nå utegymmet vid Rådahallen. Runt om
Sunnanå finns det även ett flertal vandringsleder för motionsutövande.
Det pågår utredningar kring byggandet av en aktivitetspark i centrala Mellerud, där det
eventuellt kan bli aktuellt att inkludera utegymmet i Mellerud.
En nyanläggning av ett utegym i Sunnanå skulle medföra stora kostnader bestående av dels
inköp av utrustning, men även för markarbeten och montering. Efter montering bör en
installationsbesiktning utföras som sedan följs av regelbundna kontroller och besiktningar.
Det finns därför inga möjligheter att kostnaderna kan tas ur budgeten för driften.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 385.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen
anser att behovet är tillgodosett genom det befintliga utegymmet i Mellerud samt att det i
närheten av Sunnanå finns ett flertal vandringsleder för motionsutövande.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Lars-Göran Johansson, Mellerud
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Dnr KS 2021/144

Svar på medborgarförslag om att skyltar med förkörsrätt sätts upp
vid refugerna längs Viaduktgatan i Mellerud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan
om skyltning lämnats vidare till Trafikverket då Viaduktgatan är en statlig väg.
Sammanfattning av ärendet
Christian Karlsson, föreslår i ett medborgarförslag den 8 mars 2021 att kommunen sätter upp
skyltar med förkörsrätt vid refugerna längs viaduktgatan då ingen vet vem som skall köra.
Viaduktgatan är en statlig väg, vilket betyder att Melleruds kommun inte ansvarar över vägen
utan att Trafikverket gör det. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat frågan vidare till
Trafikverket.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 388.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan
om skyltning lämnats vidare till Trafikverket då Viaduktgatan är en statlig väg.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Christian Karlsson
Samhällsbyggnadschefen
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Dnr KS 2021/588

Förskoleplatser vid Åsebro skola, äskande om medel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. samhällbyggnadsförvaltningen beviljas tilläggsanslag med 200 tkr för 2021 avseende
staket och flyttbar lekutrustning.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
3. finansiering för hyra, personal och övriga kostnader för förskoleverksamhet i Grinstads
församlingshem hänskjuts till tilläggsbudgeten för 2022.
Sammanfattning
Efter en längre tid av befolkningsminskning i kommunen stängdes förskolan ”Skogsbrynet” i
Åsebro. Förskoleverksamheten flyttade in i Åsebro skolas lokaler. Under de senaste åren har en
ökad efterfrågan av barnomsorg har skett i Åsebro på grund av en ökad inflyttning. Hittills har
fler förskoleplatser möjliggjorts genom ombyggnationer i Åsebro skola med resultatet att två
ytterligare småbarnsavdelningar har kunnat starta.
Från och med januari 2022 konstateras ett ökat barnomsorgsbehov motsvarande 13 platser. I
januari 2022 är behovet 7 platser, under februari ytterligare två platser och under våren 4
platser.
Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera mer förskoleverksamhet i nuvarande
lokaler, varken i förskole- eller skoldelen. Prognosen från SCB visar att antalet skolelever
kommer att vara konstant inom de närmaste åren samt nuvarande klasstorlekar tillåter ett ökat
antal elever i befintliga klassrum.
SCB prognostiserar att antalet barn som föds i Åsebroskolas upptagningsområde kommer att
ligga på cirka 11 barn per år. Vid en planering i linje med SCB:s prognos ryms behovet av
förskoleplatser i nuvarande förskolelokaler. Det nu uppkomna behovet av fler förskoleplatser till
följd av ökad inflyttning bedöms av förvaltningen utifrån SCB:s prognos som tillfällig.
Kultur- och utbildningschefen fick på kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 november 2021
två uppdrag:
1. undersöka möjligheten till köp av barnomsorgsplatser i Frändefors, Brålanda och Skerruds
skola. Efter dialog med skolförvaltningen i Vänersborg var detta ingen möjlig lösning.
2. undersöka möjligheten till kortare hyresperiod än tre år i Grinstads församlingshem. Det
visade sig var fullt möjligt med en kortare hyresperiod än tre år.
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter kommunstyrelsen arbetsutskotts möte den
2 november 2021 tittat på ytterligare lösningar och kommit fram till följande alternativ:
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Hyra externa lokaler av Svenska kyrkan vid Grinstad församlingshem.

Hyreskostnad lokaler:

10 000 kronor/månad (inkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel)

Baserat på en hyrestid om: 12 månader med möjlighet till förlängning
Tillkommande engångskostnader
Staket:

50 000 kronor

Lekutrustning ca:

150 000 kronor

Totalt engångskostnader:

200 000 kronor

Inflyttning: Januari 2022
Ökad personalkostnad 0,75 tjänst då samordningseffekter kring öppning och stängning och
sjukfrånvaro ej är möjligt.
400 000 kronor/år
Både staket och lekutrustning kan flyttas och återanvändas när verksamhet upphör.
Kostnad för transport av mat tillkommer. 120 000 konor/år
Alt. 2

Hyra modul av typ Indus M27 eller likvärdig, 125 m2

Hyreskostnad lokaler:

25 000 kronor/månad (exkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel)

Baserat på en hyrestid om: 12 månader med möjlighet till förlängning
Tillkommande engångskostnader
Etablering lokaler:
Demontering lokaler:

90 000 kronor
60 000 kronor

Mark & VA

200 000 kronor

Övrigt

100 000 kronor

Återställning mark

50 000 kronor

Totalt engångskostnader:

500 000 kronor

Inflyttning: Mars 2022
Denna typ får endast tillfälligt bygglov i två år på grund av att de inte uppfyller gällande
energikrav enligt Boverket. Därför är det viktigt att det inte finns ett fortsatt behov av denna
lokal efter detta gått ut.
Kultur- utbildningschefen förordar alternativ 2 eftersom detta är mest kostnadseffektivt och ge
bäst förutsättningar för en god kvalité.
Alt. 3

Hyra modul av typ Indus F27 eller likvärdig, 164 m2.

Hyreskostnad lokaler:

20 000 kronor/månad (exkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel)

Baserat på en hyrestid om: 36-60 månader
Tillkommande engångskostnader
Etablering lokaler:
Demontering lokaler:

250 000 kronor
125 000 kronor

Mark & VA

350 000 kronor

Övrigt

100 000 kronor

Återställning mark
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875 000 kronor

Inflyttning: Mars 2022
Alt. 4

Permanent utbyggnad med en förskoleavdelning 200 m2

Hyreskostnad lokaler:
Investeringskostnad:

ca. 17 000 kronor/månad (exkl. värme/vatten/el/fastighetsskötsel)
6000 tkr (200m2 x 30 tkr/m2)

Projektering våren 2022
Byggnation hösten 2022-våren 2023
Inflyttning sommaren 2023
Arbetsutskottet beslutade den 16 november 2021, § 381, att ge kommunchefen i uppdrag att,
tillsammans med kultur- och utbildningschefen och samhällsbyggnadschefen, ta fram ett förslag
till en långsiktig lösning för förskoleverksamheten i Åsebro med hänsynt till situationen
kommunen i övrigt. En delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 11 januari 2022.
Arbetsutskottet besökte den 24 november 2021 Grinstads församlingshem och Åsebro skola.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

SCB befolkningsprognos
Förvaltningens uppföljning av nyttjandet av förskoleplatser 2019 och 2021.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-10-20, § 92.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 360.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 381.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till finansiering.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. samhällbyggnadsförvaltningen beviljas tilläggsanslag med 200 tkr för 2021 avseende
staket och flyttbar lekutrustning.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandeanslag.
3. finansiering för hyra, personal och övriga kostnader för förskoleverksamhet i Grinstads
församlingshem hänskjuts till tilläggsbudgeten för 2022.
Marianne Sand-Wallin (S), Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar
att välja lösningen som avser en förskolemodul på skolområdet i Åsebro enligt alternativ 2.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras under fem minuter för partivisa överläggningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets och Marianne Sand-Wallins m.fl. förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Justerandes sign
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Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst till Marianne Sand-Wallins m.fl. förslag.
Omröstningsresultat
Med fem ja-röster för arbetsutskottets förslag och fem nej-röster för Marianne Sand-Wallins
m.fl. förslag och en som avstår beslutar kommunstyrelsen med ordförandens utslagsröst att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordinarie ledamöter
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Vakant
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morgan E Andersson
Summa

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

Ersättare
Ludwig Mossberg

Parti
(M)

Sture Bäckström

(KIM)

X
X
X
X

X
5

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign

Ja

Utdragsbestyrkande
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X

X
X
X
X
X
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Dnr KS 2021/640

Utrustning för hybridmöten i Tingshuset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om
1. inköp och installation av utrustning för att möjliggöra så kallade hybridmöten med
150 tkr.
2. att finansiering regleras vid överföringsbudgeten till 2022 genom 2022 års
investeringsanslag för diverse inventarier och Datorer EDS.
Sammanfattning av ärendet
Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna av hybridmöten i
Tingshussalen. EDS har kommit fram till att genom rätt mötesmetodik och komplettering av
utrustningen i Tingshussalen är det möjligt att genomföra hybridmöten och följa
kommunallagens krav. Förbättringen kommer även att underlätta för kommunens
webbsändningar av fullmäktiges möten.
Kostnaden beräknas uppgå till cirka 150.000 kronor.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 398.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar om
1. inköp och installation av utrustning för att möjliggöra så kallade hybridmöten med
150 tkr.
2. att finansiering regleras vid överföringsbudgeten till 2022 genom 2022 års
investeringsanslag för diverse inventarier och Datorer EDS.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Digital Service
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr KS 2021/568

Finansiering av nytt HR-system
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar at:
1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.
2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge enhetschef för Digital service att lämna en återrapport vid
kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022 från den workshop som kommer att
genomföras den 9 december 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya lagkrav mm.
Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projekt.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 399.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar at:
1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.
2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Enhetschef Digital Service

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/615

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

Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31.
Revisionsrapport med utlåtande.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, § 20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 400.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/585

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
januari-augusti 2021 med revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021.
Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 22 oktober 2021 överlämnat delårsrapport per
20210831 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om +1,1 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,4 mkr och räddningstjänstens resultat till +1,5 mkr. En av orsakerna till
överskottet är lägre kostnader för pensionsutbetalningar och ersättning för sjuklönekostnader.
Prognosen för helår visar på ett resultat om +1,9 mkr, varav sotningsverksamheten -0,5 mkr
och räddningstjänsten +2,4 mkr, vilket främst förklaras av lägre pensionskostnader.
Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksamheten.
Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021 och att det prognostiserade
resultatet är förenligt med de finansiella mål som fastställts i budgeten. Däremot kan inte
revisionen uttala sig om de prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som
fastställts i budget för 2021. Direktionen har inte utvärderat samtliga mål på årsbasis.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Delårsrapport jan-aug 2021.
PWC:s granskning av delårsrapport 2021,
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021
Norra Älvsborgs Räddningstjänsts förbundsdirektions beslut 2021-09-30, § 32 b.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-11-16, § 379.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/627

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2021-08-31
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.
Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01—2021-08-31.
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en avvikelse mot budget
på +864 tkr för perioden. Budgetavvikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av
vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin.
Prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en avvikelse mot budget på
+808 tkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; § 85
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
PWC:s granskning av delårsrapport 2021,
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021.
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 401.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/633

Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.
2. anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.
Sammanfattning av ärendet
I samband med budgetpropositionen för 2021 beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget ”Säkerställa
en god vår och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har
ansökt och erhållit bidraget från Socialstyrelsen för 2021. Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade medel
för 2021 kommer inte att återkrävas.
Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och utveckla god
redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.
RKR beslutade i oktober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag för 2021 framgår att: rekvirerade medel för 2021 kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget 2021 klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.
Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats. Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 för helåret.
Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 402.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.
2. anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/624

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

Belopp tkr:

Översyn av träd vid Wibergsön

25

Röjning av strand vid Näs Sannar

45

Röjning vid Upperud, ta fram fornminne

200

Röjning av sly bakslänter, öka trygghet mm

40

Rivning av Sandlyckegård, föreläggande från BN

240

Totalt

550

Det är osäkert om framtagning av fornminne vid Uppreud hinner genomföras i år, till följd av
att godkännande måste ske av Länsstyrelsen. Om denna åtgärd inte helt hinner genomföras
innan årsskiftet föreslås att resterande kostnad under 2022 finansieras ur förfogandeanslaget.
Motsvarande summa minskas från omdisponering från kommunstyrelseförvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen för 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 403.

Justerandes sign
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. omdisponera högst 550 tkr från kommunstyrelseförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen för 2021, avseende engångsåtgärder inom parkverksamhet och
fastighetsverksamhet.
2. ett tilläggsanslag för samhällsbyggnadsförvaltningen för kvarstående kostnader för röjning
vid Upperud under 2022, dock högst 200 tkr. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens
förfogande anslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr KS 2021/474

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

Åtgärd

Behörigheter ekonomisystem

Kontroll av riskbehörigheter

Brister i den tekniska infrastrukturen

Plan för kontinuerligt utbyte av utrustning

Delegering

Stickprov på efterlevnad av delegationsordning

Direktupphandling dokumentationsplikt

Kontroll på att upphandlingar görs i
anvisat system

Avslut av anställning

Stickprov på att checklista följs vid avslut av anställning

Statsbidrag

Organisation för bevakning och metodstöd

Riktlinjer privata utförare

Utarbeta riktlinjer för privata utförare

Justerandes sign
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Risker med avvikelser från 2021 års intern kontrollplan kommer även följas upp i
2022 års plan.
Under 2022 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen riktade åtgärder och kontroller inom
följande område:
Riskområde:

Åtgärd

Arrenden

Kontroll av avtal

Delegering

Stickprov på efterlevnad av delegationsordning

Avslut av anställning

Stickprov på att checklista följs vid avslut av anställning

Risker med avvikelser från 2021 års intern kontrollplan kommer även följas upp i
2022 års plan.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen
Riskanalys och intern kontrollplan samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 404.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2022.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign
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Dnr KS 2021/579

Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun förordar att samverkansavtalet gällande Kommunakademin Väst löper
på tills vidare.
2. godkänna en långsiktig medfinansiering med 2,75 kr/invånare och år från och med 2023.
3. kostnaden hanteras i budgetarbetet inför 2023.
Sammanfattning av ärendet
Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal (genom
kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan och
samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som
bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
Arbetsutskottet inom Fyrbodals kommunalförbund beslutade i oktober 2020 att utse en
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av
direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen
har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett förslag till
den politiska styrgruppen.
Under 2022 finansieras Kommunakademin Väst via en extra debitering från kommunerna om
2,75 kr/invånare. Detta ställde sig KSAU bakom i ett beslut i juni 2021.
På Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskottets möte den 7 oktober 2021, § 82, gjordes
bedömningen - baserat på den politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag
framtaget som gör att respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett
ställningstagande om huruvida man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om
man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet
upphör att gälla 31 december 2022.
Den sammanlagda summan som kommunerna ska finansiera är 750 000 kr. Fördelning mellan
kommunerna grundar sig på folkmängd och innebär för Melleruds kommun 2,75 kr/invånare
eller totalt cirka 25 tkr. För att avtalet ska komma till stånd krävs samtliga kommuners
godkännande.
Beslutsunderlag
• Remisshandlingar
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 405.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Melleruds kommun förordar att samverkansavtalet gällande Kommunakademin Väst löper
på tills vidare.
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2. godkänna en långsiktig medfinansiering med 2,75 kr/invånare och år från och med 2023.
3. kostnaden hanteras i budgetarbetet inför 2023.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Dnr KS 2020/354

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL 18)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att
1. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt § 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
2. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
3. att dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.
4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL18.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S) i handläggningen
av ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för SKR, Sveriges kommuner och regioner, antog 2018 förslag till reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL18 är
ett kollektivavtal för förtroendevalda, huvudsakligen för de vars uppdrag uppgår till heltid eller
betydande del av heltid.
Kommunfullmäktige har tidigare antagit OPF-KL. I den uppdaterade versionen, OPF-KL 18, har
det i huvudsak gjorts ändringar av redaktionellt slag. Utöver detta är skrivelsen om familjeskydd
den mest framträdande förändringen i 2018 års version.
Avtalet reglerar förmåner så som aktivt- och ekonomiskt omställningsstöd, avgiftsbestämd
ålderspension med efterlevande-skydd, sjukpension och familjeskydd. Utgångspunkten för
OPF-KL 18 har varit OPF-KL (14) och gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPFKL 14. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna i OPF -KL 18.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 216, att återremittera ärendet för förankring
i partigruppperna och återremittera ärendet till vikarierande HR-chefen för förtydligande av
skillnaderna mellan gamla pensionsavtalet och nya pensionsavtalet.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 256, att återremittera ärendet till
kommunstyrelseförvaltningen för inarbetande av ändringar enligt föreliggande förslag.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 30 november 2021.
Beslutsunderlag
• KF § 24 2014, "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Cirkulär 18:31
• Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF -KL 18)
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• Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18)
• Vissa förtydliganden till OPF-KL
• Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 216.
• Förtydligande – Skillnaderna mellan OPF 14 & 18,
• Arbetsutskottets beslut 2021-11-02, § 369.
• Nytt förslag - omställningsstöd
• Kommunstyrelsen beslut 2021-11-03, § 256.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottet beslut 2021-11-30, § 406.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ludwig Mossberg (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, att
1. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18) i Melleruds kommun att gälla till och med 2022-12-31. Dessa bestämmelser
gäller för förtroendevalda enligt § 1 i OPF-KL 18 som förordnats senast 2022-12-31.
2. anta Pensionsavtal – bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda
(OPF-kl-18 med ändringar i omställningsstöd) i Melleruds kommun att gälla från
2023-01-01.
3. att dokumentet ska ersätta: "Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda" beslutad av kommunfullmäktige den 22 april 2014, § 24.
4. fastställa kommunstyrelsen som varandes kommunens pensionsmyndighet samt
uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram tillämpningsanvisningar till OPF KL18.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar, enligt SKR:s rekommendationer, med följande
ändringar:
1. § 4 - Andra och tredje stycket ges ny lydelse "För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt
omställningsstöd om tre månader. "Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med maximalt 60 procent. Det ekonomiska
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger
tolv det senaste året."
2. § 5 - strykes i sin helhet
3. § 6 - Första stycket ges ny lydelse. "Omställningsersättning enligt § 4 ska
samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster.
4. § 6 - Andra stycket strykes i sin helhet.
5. Föreslagna ändringar tillämpas omgående.
Beslutsgång 1
1:e vice ordföranden frågar på arbetsutskottet förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång 2
1:e vice ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen avslår ändringsförslaget.
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Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst till Ulf Rexefjords ändringsförslag.
Nej-röst till avslag till Ulf Rexefjords ändringsförslag.
Omröstningsresultat
Med tre ja-röster för bifall till Rexefjords ändringsförslag och fem nej-röst för avslag till
Rexefjords ändrings förslag och två som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå
ändringsförslaget.
Ordinarie ledamöter
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Vakant
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morgan E Andersson
Summa
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Parti
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)
(C)

Ersättare
Ludwig Mossberg

Parti
(M)

Sture Bäckström

(KIM)

Martin Andersson

(SD)

Ja

X

Nej
X
X
X
X
X

X
X

X
X

-----
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Dnr KS 2021/491

Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
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.
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 pensionspolicyn är att de ska tas bort. 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 förslaget till pensionspolicy att det är kommunstyrelsen som ska ha uppdraget att
besluta i frågor som rör anställdas och förtroendevaldas pensionsvillkor.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2021, § 217, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 257, att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Pensionspolicy för Melleruds kommun antagen av fullmäktige den 20 december 2017, § 152.
Förslag till Pensionspolicy för anställda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-21, § 292.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, § 217.
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, § 257.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
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
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 287

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:
A - ALLMÄNNA ÄRENDEN
A 2 Brådskande ärenden
2.1 Brådskande ärenden

KSAU § 393/2021

B - PERSONALÄRENDEN
B 4 Tillsvidareanställningar
4.3 Tillsvidareanställning HR-chef

§ 1/2021

B 5 Visstidsanställningar
5.4 Övrig personal

§ 6/2021

C - EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN
C 15 Ekonomiärenden
15.8 Bank

§ 6-7/2021

D - SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
17.4 Bostadsanpassningsbidrag

§ 10/2021

H MEDBORGARKONTORET
H 23 Färdtjänstärenden
23.1 Färdtjänst (Lagen om färdtjänst, SFS 1997:736)

§ 6/2021

23.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735)

§ 4/2021

H 26 Parkeringstillstånd
26.1 Parkeringstillstånd
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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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§ 288

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.
• Byggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021, § 179, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad (orangeri) på fastigheten Bolstads-Bodane 1:5. Dnr 2021.212
• Byggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021, § 180, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Backa 1:21. Dnr 2021.199
• Byggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021, § 181, att bevilja strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Ryr 1:127. Dnr 2021.262
• Byggnadsnämnden beslutade den 20 oktober 2021, § 182, att avslå strandskyddsdispens
från 7 kap. 15 § miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för trädäck på fastigheten
Edstorp 1:9. Dnr 2019.245
• Förfrågan avseende tillköp av trafik – sent kvällståg från Göteborg till Mellerud och Åmål.

Dnr KS 2021/600

• Finansiell rapport per 2021-10-31. Dnr KS 2021/90.
• Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2021-11-04.
• Revisionsrapport – Granskning av ledning, styrning och uppföljning inom Individ- och
familjeomsorgen. Dnr KS 2021/636
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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Aktuella frågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Jörgen Eriksson (KIM) ställer frågor om pågående fiberutbyggnad i Mellerud.
• Styrelsemöte Dalslands Turist AB/Visit Dalsland den 1 december 2021.
• Möte ang. godstrafik på DVVJ den 2 december 2021.
• Möte lokala BRÅ den 3 december 2021.
• Miljö- och hälsorådet/Kommunala ungdomsrådets möten den 6 december 2021.
• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 7 december 2021.
• Bodialog den 7 december 2021.
• Industrigruppens möte den 8 december 2021.
• Näringslivsråds möte den 8 december 2021.
• MellerudsNavets möte den 8 december 2021.
• Fyrbodals kommunalförbundets direktionssammanträde den 9 december 2021.
• Samverkansråd 4D den 10 december 2021.
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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§ 290

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Workshop om konsultrapport DMEF den 4 november 2021.
• Information om planerad vindkraftsutbyggnad i Tronserud den 8 november 2021.
• Svinsundskommitténs konferens den 11-12 november 2021.
• Möte om kollektivtrafik i Bäckefors (Ett Dalsland på Spåret) den 15 november 2021.
• SMÅKOM:s höstmöte i Järfälla den 17-19 november 2021.
• Krisberedskapsmöte Lst Göteborg den 23 november 2021.
• Direktionsmöte i Dalslands miljö- och energiförbund den 25 november 2021.
• Dalslands Kanal AB:s ägarsamråd den 26 november 2021.
• Dialogmöte med Polisen den 26 november 2021.
• Avtackning Landshövdingen den 30 november 2021.
• Daniel Jensen (KD) och Jörgen Eriksson (KIM) rapporterar från styrelsemöte med
Skålleruds Fiberförening den 16 november 2021.
• Michael Melby (S) rapporterar om utbyggnad av VA i Ör/Rud.
• Kommunchefen rapporter om chefslösning för/organisation av Tillväxtenheten.
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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