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Ärenden
Nr
1

Rubrik
Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.

Kommentar
Anna Granlund, kl. 08.35

2

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i
Melleruds kommun - analys av
behov av ytterligare revidering
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön

Anna Granlund

5

Anna Granlund
BILAGA

13

AB Melleruds Bostäder - prognos 1/2020

Erik Josefsson, kl. 09.00

19

3
4

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

1

Sida
4

5

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos
barn och unga i Mellerud

Glenn Nordling, kl. 09.10

27

6

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2021

Dan Gunnardo, kl. 09.20

32

7

Hållbarhetskompass Dalsland

Katrin McCann, kl. 09.45
BILAGA

47

8

Svar på remiss - Landsbygdsutveckling i strandnära
Jonas Söderqvist, kl. 10.00
lägen (LIS) - tematiskt tillägg till översiktsplan för
Åmåls kommun
Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och Jonas Söderqvist
allmänna råd om planbeskrivning

53

10

Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds
tätort

Jonas Söderqvist

67

11

Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och
utbildningsnämnden 2020

Anders Pettersson, kl. 10.30
BILAGA

74

12

Uppföljning av intern kontrollplan för
byggnadsnämnden 2020

Filip Björndahl, kl. 10.40
BILAGA

77

13

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
projekt Jobbredo

Lars Johansson, kl. 11.00

80

14

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris) Linda Hamrin, kl. 11.10
Magnus Olsson

81

15

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna
Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed

89

16

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i
Sunnanåskogen

Magnus Olsson, kl. 11.20
Maria Melkersson
BILAGA
Patrik Tellander, kl. 11.35
Magnus Olsson

17

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall
under sommarmånaderna

Patrik Tellander
Magnus Olsson

99

18

Stöd till lokalhyresgäster enligt SFS 2020:237

Magnus Olsson

107

19

Redovisning av öppna ärenden 2020-06-02

Magnus Olsson
Annika Wennerblom

120

20

Återrapportering av verkställda beslut inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde
2019-11-07—2020-06-02
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland
2017-2020 - uppföljning 2019

Magnus Olsson
Annika Wennerblom

130

Freddie Carlson, kl. 13.00
BILAGA

150

22

Svar på remiss - Hållbara resor i Västra Götaland,
trafikförsörjningsprogram 2021–2025

Freddie Carlson
BILAGA

157

23

Svar på remiss - Målbild Tåg 2028 inkl. storregional
busstrafik

Freddie Carlson
BILAGA

171

24

Svar på remiss - Utvärdering av Samverkansformer
kring kollektivtrafik i Västra Götaland

Freddie Carlson
BILAGA

184

9

21

2

59

92

25

Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020
för socialnämnden 2020

Malin Johansson, kl. 13.30
BILAGA

193

26

Ängenäs särskilda boende – ansökan om
tilläggsmedel

Malin Johansson

196

27

199

28

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende Malin Johansson
Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020,
korrigering
Heltidsprojektet, uppföljning maj 2020
Jeanette Johansson, kl. 14.00

29

Anställning av ny kommunchef

Jeanette Johansson

221

30

Information från kommunens revisorer angående
kommande revisorskritik mot årsredovisning 2019

Lars Dahlin, kl. 14.30
Kommunens revisorer

222

31

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun
2019

223

32

Budget 2021 för Melleruds kommun,
verksamhetsplan 2022-2023

Emma Lindquist, kl. 14.40
Elisabeth Carlstein
BILAGA
Elisabeth Carlstein, kl. 15.00
BILAGA

33

Borgensram och låneram 2021

Elisabeth Carlstein
BILAGA

232

34

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i Annika Wennerblom
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och
damavdelningarna
Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) –
Annika Wennerblom
förutsättningar för avtal med Café Rocket

234

36

Redovisning av delegeringsbeslut

243

37

Anmälan

244

38

Aktuella frågor

245

39

Rapporter

246

35

Ordföranden

/

3

Chefssekreterare

204

225

237
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1

DnrKS2}2olr7o

Pandemin Covid-l9 (Corona) - information m.m.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens
verksamheter m,m, med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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ARENDE 2

Dnr KS 20191378

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun analys av behov av ytterligare revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

1.

upphäva nu gällande foreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF

109,20L9-06-26.

2. anta

reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt
upprättat förslag,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av
Myndigheten for samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud.
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020.
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet,
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet, Syftet har varit att
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna.
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen "utanför
sammanhållen bebyggelse" lagts in iföreskrifterna, vilket MSB föreslår i sin vägledning. Beslut
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av
eldningsförbud se olika ut. Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad
förbudet avser. Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i 55 11 och 14
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373),

Beslutsunderlag

o Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
e Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF 9 62,2014-09-24)
o Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (DEMN $ 31,
2019-0s-03)
o Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF 5 109, 2019-06-26
. Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och
Dals-Ed, KF 5 7, 2016-0I-27
o Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327
. Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS 5 109, 2OL9-06-26
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 171.
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Sammanträdesdatum
Komm

u
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4

2020-05-26

nstyrelsens arbetsutskott

sr71

Dnr KS 20L9/378

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun analys av behov av ytterligare revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF
109, 2019-06-26.

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds

kommun enligt

upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud.
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020.
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet,
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet. Syftet har varit att
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna.
Efter samråd och överuägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen "utanför
sammanhållen bebyggelse" lagts in i föreskrifterna, vilket MSB föreslår i sin vägledning. Beslut
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av
eldningsförbud se olika ut, Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad
förbudet avser. Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i 55 11 och 14
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373).

Beslutsunderlag

. Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
o Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF g 62,20L4-09-24)
e Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (DEMN $ 31,
2019-0s-03)
o Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF 5 109, 2019-06-26
r Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och
Dals-Ed, KF 5 7, 2016-0I-27
o Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327
. Föreskrifter om utfårdande av eldningsförbud, KS 5 109, 20L9-06-26
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommu nstyrelsens

Förslag

a

5

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

1.

sida

2020-05-26

rbetsutskott

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF
109, 2019-06-26.

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds
upprättat förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig

7

kommun enligt

MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn

Datum
2020-05-15

in

ge n

Diarienummer

Sida

KS 2079/378

1 (3)

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i
Melleruds kommun - analys av behov av ytterligare
revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Melleruds kommun, KF 109, 2019-06-26.

2.

anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds
kommun enligt upprättat förslag.

i

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade att ge säkerhetssamordnaren i
uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift
med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
vägledning om eldningsförbud. Uppdraget ska redovisas vid KSAU:s sammanträde

i

februari 2020.
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef,
räddningstjänstförbundet, medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt
miljöförbundet. Syftet har varit att harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i
de tre föreskrifterna.
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte
formuleringen "utanför sammanhållen bebyggelse" lagts in i föreskrifterna, vilket
MSB föreslår i sin vägledning. Beslut om eldningsförbud får inte vara mer
inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av eldningsförbud se olika ut. Det
viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad förbudet avser.
Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i
$$ 11 och 14 för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om
reviderade föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön (KS 2019/373).

Beslutsunderlag

.
.

Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF $ 62,
2014-09-24)

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Storgata n

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Fax

Webb

Plusgiro

0530-181 01

www.mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelseförvaltn

in

Datum
2020-05-15

gen

Diarienummer

Sida

2 (3)

KS 2OL9/378

Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
(DEMN g 31, 2019-05-03)
a

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF S 109, 20L9-06-26
Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommu nerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed, KF S 7, 20L6-0L-27

a

Förslag

till

ren

hållningsföreskrifter för Dalslandskomm unerna Mellerud,

Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327
a

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS S 109, 2019-06-26

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade att ge säkerhetssamordnaren
uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift
med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
vägledning om eldningsförbud.

i

Analys
Smärre justeringar föreslås i Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i
Melleruds kommun mot bakgrund av MSB:s vägledning om eldningsförbud. Inga
ytLerligare justeringar bedöms i nuläget nödvändiga mot bakgrund av
erfarenheterna från sommaren 2019.
Följande föreslås för att harmoniera andra föreskrifter mot eldningsföreskrifterna:
Ren hå lln ingsföres

krifter, förslag till n ya föreskrifter 2 02 0

TrädgårdsaWall
23 $ Nedklippta häckar, grenar, kvistar löv, gräs och annat trädgårdsavfall får
komposteras på egna fastigheten alternativt transpofteras till avfallsanläggning
eller annan av kommunen anvisad plats.

till skydd för människors
hälsa och miljö samt föreskrifter om utfärdande av eldningsforbud och aktuell
brandrisk.

För eventuell eldning se lokala hälsoskyddsföreskrifter

Ren hållningsföreskrifter, n u gällande

23 g 2 st Torrt trädgårdsavfall får eldas på egna fastigheten om det sker i enlighet
med lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön utfärdade med
reskrifter om
stöd av miljöbalken (1998:899)
i+
utfärdande av eldninqsförbud
med stöd av förordningen
(2003 : 789) om skydd mot olyckor, -eeh-aktue|-brandrisk@,
Lokala föreskrifter för att skydda männrskors hälm och miljö
11 $ Eldnings utomhus och eldning av halm
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april - 30
september. Regler om transport och annan hanterinq av trädqårdsavfall finns även
i kommunens renhållninqsföreskrifter. E:ldninglåralddg ske av annat avfall elleri
strid-moted Cii'l+andekommunens=renh eller gäIlande eldningsfö

reskrifter. brandfbreskifter"
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Tjänsteskrivelse

Kom m unstyrelseförva ltni ngen

Datum
2020-05-15

Diarienummer

Sida

KS 20L9/378

3 (3)

-Påsk- och valborgsmässoeld är dock tillåten enligt vad som anges i kommunens
föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.; Om påsk- och valborqsmässoeld ska

användasvidoffentligatillställningarkrävstillstånd.@

ffi
Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus i kommunerna.
Dispens kan sökas enligt $ 14 nedan,
Eldning får aldrig ske i strid mot
om utfärdande av eldningsförbud.
14 $ Dispens
Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens från vad som gäller enligt 5,
6, B, 9, 10 eller 11 55 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för
olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. Dispens från 11 6
får inte medqes om eldninqsförbud enligt föreskrifter om utfärdande av
eldningsförbud råder.
överväganden
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte
formuleringen "utanför sammanhållen bebyggelse" lagts in i föreskrifterna, vilket
MSB föreslår i sin vägledning. Beslut om eldningsförbud får inte vara mer
inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av eldningsförbud se olika ut. Det
viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad förbudet avser,
Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering,
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i
55 11 och 14 för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om
reviderade föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön (KS 20L91373). Anledningen är att förbundet behöver föreslå justeringarna
genom sin nämnd, direktion och därefter till övriga medlemskommuner.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser
Förslaget är att göra smärre justeringar i de tre föreskrifterna.

Annika Wennerblom

Tf. kommunchef

Beslutet skickas

Anna Granlund
Kommunikations- och säkerhetschef
0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

till

Sa m hä I lsbyg g nadsfo rva ltn

i

n

gen

Dalslands miljö och energiförbund
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Färgela nda, Vä nersborgs och Trol I hätta ns kom
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MELLERUDS KOMMUN

KOM MU NAL FORFATTNINGSSAM LING

FI|K A

Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsfcirbud

5 109 26 juni 2019
Ersätter KF 949 / 2O1 5-05-2
Utbytt den
Fastställd

av KF

Sida
Sign

I:2

Enligt 2 kap.7 $ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen meddela
föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande
åtgärder mot brand, Föreskrifterna anger hur kommunen tillämpar denna bestämmelse.

Föreskriftens omfattn i ng

15
krifterna gäller eldning utomhus i form av fast bränsle som ved, kol, gräs, briketter, halm,
löv etcetera. Med begreppet eldning bör även förstås grillning med fast bränsle-oeh
Vid extrem brandrisk omfattas även öppen låga med annat än fasta

ns/

bränslen så som svets, gasolbrännare och stormkök.

Förbud mot eldning utomhus och likande förebyggande åtgärder
mot brand
2

q

vid
den

ndrisk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och markl) får kommunchefen eller
ersättare besluta om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus-(eld_n.ngSötbUd_ellet
om det är av betydelse för att förebygga uppkomsten av bränder.

Vid särskilda situationer eller väderförhållanden får kommunchefen besluta om
rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta om
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.

och

om fcireskrifter om förbud mot eldning utomhus omeldff+csfttrbu+ska anslås på
via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida
till lokalpressen. När beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande sätt.

Förbud mot eldning utomhus vid mörker

35
Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång

Eldning i större omfattning

45
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten. Anmälan ska innehålla uppgifter som räddningstjänsten bedömer vara
nödvändiga. Med större omfattning avses bränning av större rishögar, svedjebränning,
halmbränning eller liknande.
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Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsforbud
lld

av KF $*O9

Erdätter KF 949/2015-05-2

Z+juni-eerg
Utbytt den

Sida

Sign

2:2

Undantag från eldningsförbud

ss
Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos 3 eller
lägre och om stark eller byig vind inte förekommer. Anmälan om nyssnämnda brasor ska ske
till räddningstjänsten senast 24 timmar innan eldning.

65
Kommunchefen får i enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter, Bestämmelsen

tillämpas restriktid.

Ansvar

7g
Den enskilde, vare sig det är en fi7sisk eller juridisk person, bär i första hand ansvaret för att
skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor. Den enskilde har en skyldighet att följa beslut

om utfärdande av föreskrifter om eldningsförbud.
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsforbudet kan dömas med
stöd av 10 kap, 3 $ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

B5
Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker betryggande ur hälso-,
miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat om eldningen anmäls till
räddningstjänsten eller inte.

e5
Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om eldning
som är utfärdade ienlighet med miljöbalken (1998:B0B).
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ARENDE 3

Dnr KS 20L91373

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1.

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
KF 5 62, 20L4-09-24.

2. antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
$$ 11 och L4för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

i

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna
ska faststä las av respektive komm u nf u llmä ktige.
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om uffärdande av eldningsforbud och undersöker
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i $ 11 ses över.
I

Beslutsunderlag

o Revidering av 55 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
o Förslag till reviderade föreskrifter
o Kartbilaga 1a
. Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, S 31, 2019-05-03
o Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, 5 18, 2019-06-14
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,9 L72.
BILAGA

13
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

a

sida
6

2020-05-26

rbetsutskott

gt72

Dnr KS 2019/373

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1.

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
KF 5 62, 20L4-09-24.

2, antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
$$ 11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

i

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna
ska faststä llas av respektive komm u nfu ll mä ktige,
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker
hur öwiga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i $ 11 ses över.

Beslutsunderlag

.
o
o
.
r
.

Revidering av 55 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
Förslag till reviderade föreskrifter
Kartbilaga la
Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, 5 31, 2019-05-03
Protokollfrån Dalslands miljö- och energidirektion, 5 18, 2019-06-14
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

1.

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
KF

2.

E Andersson

5 62,20L4-09-24.

antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
$$ 11 och L4för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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Datum
2020-05-15

i

n

gen

Diarienummer

Sida

K520191373

1 (1)

Kommunstyrelsen

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige

1.

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Kf $

62,2014-09-24.

2.

antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen i $$
11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna
ska faststä las av respe ktive komm u nf u mä ktige,
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i 5 11 ses över.
I I

I

Beslutsunderlag

o
o
o
r
o

Revidering av $$ 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
Förslag till reviderade föreskrifter

Kaftbilaga

la

Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, 5 31, 2019-05-03
Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, 5 18, 2019-06-14

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Anna Granlund
Kommunikations- och

sä

kerhetschef

0530-181 18
anna. granlu nd@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

15

kommunen@mellerud.se

Bankgiro

11 S Eldning utomhus och eldning av halm
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är forbjuden under tiden 15 april - 30 september._ -Reoler om

Påsk-

och valborgsmässoeld är dock tillåten enliot vad som a qes i kommunens

föreskrifter om utfärdande av eldningsforbud.; Om påsk- ellervalborgsmässoeld ska
användasvidoffentligatillställningarkrävstillstånd.

Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus i kommunerna.

sgfas
enl+gt-H:a-nedan=
Dispens kan sökas enligt $ 14 nedan.
Upplysning
sxa inraras i

respek

a k t u e I I a b ra n d

-_ElleLe! dnjngsfö r e s k r i fte

ing.-Eldning får atdrig ske i strid mot

r. (

inon

14 5 Dispens
Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens från vad som gäller enligt 5,6, B,
9, 10 eller 11 95 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från
miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte foreligger, Dispens från 11 5 får inte medqes om
eldningsförbud enligt föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud råder.
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Datstands Mitjö
& Energiförbund
Sammanträdesdatum

2019-05-14

DMEF

$ 18

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön - revidering
Sammanfattning
Enligt

I

kap. 1 g regerlngsformen meddelas föreskrifter av riksdagen

genofi1 lag och av regerlngen genom förordning. Föreskrifter kan

ocksä, efter bernyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas
av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Reglerna i

8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftlrätt kan
till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till
kommunalförbund.

delegeras

Nuvarande lokala föreskrifter är fastställda av respektive kommuns
fullmäktige under 2AL4. Förslaget är reviderat avseende
lagändringar, laghänvisningar samt vissa redaktionella ändringa r.
Dalslands miljö- och energinämnd har i beslut daterat 2019-05-03

rekommenderat direktionen att föreslå medlemskommunernas
komm u nfu lmäktige att faststäl la frireskrifterna.
I

Beredning:
Förbunds-/miljö- och energichefs förslag
Miljö- och energinämndens beslut 2019-05-03, 931

Direktionens beslut
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund rekommenderar
kommunfullrnåktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att faststålla bifogat förslag till revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Expedieras:
KF
KF
KF
KF

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

17

DALSLANDS MIUöOCH ENERGINÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

Semmentrådesdatum

2019-05-03

DMEN 5 31

Lokala Föreskrifter för att skydda männlskors
hälsa och miljön - revidering
Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden foreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion att
rekommendera kommunfullmåktige i kommunerna Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att fastställa bifogat förslag till
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Ärendet
Enligt 8 kap. 1 $ regeringsformen meddelas föreskrifter av
riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning.
Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller
regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och
av kommuner.
Reglerna i 8 kap regeringsformen mcijliggör att viss angiven
föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till kommunalförbund.
Nuvarande lokala föreskrifter är fastställda av respektive kommuns
fullmåktige under 201-4. Bifogat förslag är reviderat avseende
lagändri ngar, laghänvisningar samt vissa redaktionella ändringar.

Beredning:
Presidium 2019-04-23
Förbunds-/miljö- och energichefs förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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n
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gen

4

Dnr KS 20201342

AB Melleruds Bostäder - prognos L|1O2:O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är cirka

6,5 Mnkr.

Beslutsunderlag

.
.
.
r

Prognos L12020.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28,92t.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 180,
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Dnr KS 20201342

18O

AB Melleruds Bostäder - prognos

t

l2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är cirka
6,5 Mnkr.

Beslutsunderlag

.
.
.

Prognos t12020.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28, g 2L.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

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

Utd ragsbestyrkande

Justerandes
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Tjänsteskrivelse
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Datum
2020-0s-15

Diarienummer

Sida

K520201342

1 (1)

Kommunfullmäktige

AB Melleruds Bostäder - prognos ll2O2O
Förslag

till beslut

Kommu nfullmäktige god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr.
Prognosticerat resultat är cirka 6,5 Mnkr.
Beslutsunderlag

.
.

Prognos 7/2O2O.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28, g 2I.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

AB Melleruds Bostäder

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

wwtry.mellerud.se

212000-1488

E-post
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AB MELLERUDS BOSTÄDER

SAMMANTNÄPCSPNOTOKOLL Nr 03

Sammanträdesdatum
2020-04-28

sida

521
Ekonomisk rapport KV

I

med Prognos

1

AB Melleruds Bostäders beslut
Styrelsen beslutar godkänna ekonomisk rapport KV 1 med prognos 1,

Sammanfattning av ärendet
VD Erlk Josefsson redovisar ekonomisk rapport med prognos 2020-03-31.
Resultatet för första kvartalet avviker från budget med ca +1 525 tkr.
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på ca 2,7 Mkr och kommer
ge ett positivt resultat på 6,5 t"tkr,
Bilå9ges protokollet.

Beelutsunderlag

r

Ekonomlsk rapport 2020-03 med prognos

Sklckas

till;

Ekonomienheten Melleruds Kommun

WA 5.E

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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AB Melleruds Bostäder
556528-4329

Kvartalsrapport L - 2020
Prognos L - 2020

ffi
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AB Melleruds Bostäder
EKONOIiIISK RAPPORT OCll PROGNOS t-202O

2

2470-O4-27

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk rappoft kv1 och prognos 1-2020
Vd fcir AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2020. Prognosen

baseras på balans- och resultaträkning per 2020-03-31. Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret
kan ni läsa i sifferform på sista sidan.

RESULTAT KV1
Resultatet för första kvartalet awiker från budget med ca

+l

525 tkr.

2020 har inletts med en mycket mild vinter utan snö och det har inneburit en del lägre kostnader för

yttre underhåll och uppvärmning. Det har gett positiva effeKer för första lcvaftalets resultat.
Planerat underhåll har heller inte utförts i den utsträckning som varit tänK. Främst p g a Wå orsaker,
VD sjukskevs på 1000/o den 3:e mars vilket gjorde att viss planering och en del beslut inte hanns
med. Var sjukskriven en månad och sedan ytterligare 3 veckor på 50o/o. Är precis tillbaka och

jobbar heltid.
Utbrottet av Covid-19 har sJälvklart också haft en stor påverkan, Bolaget har pausat en rad
underhålls- och investeringsprojekt p g a att de inte kan utföras utan smittorisk. Ett projeK har
flyttats fram ett år, de flesta andra skJutits framåt i tiden. Löpande underhållsarbeten utförs i
princip endast i tomma lokaler och lägenheter samt utomhus.

I övrigt så har Covid-l9 också medfört aft vi stängt kontoret och endast tar emot bokade besök
samt. P g a sjukskrivningar och beredskap för ev stort personalbortfall har vi även kraftigt
reducerat våra telefontider. Vi pausar också flera objekt från uthyrning då vi inte kan visa dem
för potentiella nya hyresgäster på ett säkert sätt, Tomma lägenheter kan vi hyra ut och hantera.
Några lokalhyresgäster har fått anstånd med del av hyra men inga konstaterade hyresförluster än
så länge.

I övrigt ser vi i dagsläget inga stora orsaker till att andra kostnadsståillen kommer att awika markant mot
budget men det är fortfarande tidigt på verksamhetsåret och de fulla effeKerna av Covld-X9 är ännu
okända.

EKONOIIISK ANALYS OC}I PROGNOS

I

Prognosens awlkelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca + 2,7 Mkr Jämfört med budget.
Orsaken till denna stora awikelse är att vi beräknar att utbrottet av Coronaviruset omöjliggör underhåll
den omfattning vi beräknat under lång tid framöver.

i

Utöver det så har regeringen satt in åtgärder som sänker våra personalkostnader samt att VD i dagsläget
inte ser någon vinst i att anställa någon person till den nya tjänst som var budgeterad,

R:\Mellbo\EKONOMl\Prognorer\2o20\Ekonomlsk rapport 2020-03 med prognot,docx
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AB Melleruds Boståder
EKONO!,IISK RAPPORT OGH PROGNOS 1-2O2O
2020-04-27

3

VERKSAMHETEN
Bolaget har tillsammans med flera andra Dalslandskommuner och kommunala bolag implementerat ett
nytt ekonomisystem. Generellt så fungerar det bra med mycket bra funKionalitet. Tyvän saknas flera
funKioner och vi upplever inte att det känns speciellt drlftsäkert och tryggt. T ex anläggnlngsregister med
samtliga våra tlllgångar är inte drlftsatt ännu. Det kör vi separat och parallellt i våft tidigare
ekonomlsystem.
P g a utbrottet av covid-l9 så har verksamheten tagit en något annan form. Viss personal jobbar
uteslutande hemifrån och andra har fått llte andra uppgifter eller sätta att lösa sina ordinarie uppgifter.
Många åtgärder har satts in för att mlnska smlttspridning som t ex endast bokade möten, distansarbete,
mkt begränsat underhåll i lägenheter m bmnde I osv. Vi orienterar oss regelbundet internt och med
kommunen avseende status och beredskap i koncernen.

Vi förväntar oss att vara kaftlgt påverkade
perioden mars - augusti, kanske längre.

ijust underhåll och felanmälningar samt uthyrning under

Vårt yttre fastlghetsunderhåll och fastighetsskötsel fungerar väl och bör inte påverkas i samma
utsträckning av virusutbrottet.
Avseende vakanser och uthyrningsläget så är det ganska oförändrat sedan i höstas. Högt tryck på
lägenheter i Mellerud, ok I Rostock men hög vakans i Åsensbruk.

FRAMTIq
Bolaget ser över möJllgheterna till nybyggnation i Melleruds tätott och ska inom kort presentera ett
förslag tlll styrelsen.

Erik Josefsson, VD

R:\Mcllbo\EKONOMl\Prognosör\2020\€konomlrk repport 2020-03 med prognor.dffx

25

W

MellerudsBoståder

Resu ltat per verksamhet

PROGNOS 1-2020

AB Melleruds Bostäder

I

VHT

Benämnlno

Utfall

2000
2010
2020

lntäkter boståder
lntåkter lokaler
lntåkter saraqe, p-plats
lntäkter brånsle, el
Vinst vid försålin fast
lntåkter övrist
Ovriqa rörelseintäkter

-9 004 235

-9 081 750

-2107 242

-2097 625
-154 250

2040
2080
21 00
2130

Budset KV

-149 948
-1 001 237
-70 525
-37 s88

21 50

2160
2170
21

80

2190
2210
2211
2230
2250
2280
2281
2350
2400

2420
2450
2480

2250
2540
2541
2550
2650

2700
2900

2920

Underhåll bostäder
Underhåll lokaler
Reparationer
Fastishetsskötsel/städ
Uppvärmninq/kvla
Vatten och avlopp
:astighetsel

-36 016 940
-8 428 968

-6'17 000

-1 047 500

-4 190 000

0
-37 500

0

-4 004 948
0
-150 352

1 540776
70 898
198 0E6

2 541 000
71 750

10 164 000
287 000

7 600 000
283 592

0

0

792344

782977

1 585 497
1 300 599

6 341 986
s 202397
2 836 002

5202357

1 633 500

810 340
851 5E6
999 366
172 535
260 694
6 520

Medeltill HGF

0
0

233 572
0

0
15 300
1 231 940

63 000
0
0
-1 6 269
997 331

0
0
0

I
Resultat

-36 327 000
-8 390 500

I

50 000
-290 000
49 964 500

Fastiqhetsanknuten admin
Central admin
Avfallshanterino
Fastighetsskatt lokaler
Fastiohetsskafi bostäder
vriqa driftskostnader
Avskrivna hvres och kundforfr
Förlust vid försäli fast.
Avskr maskiner, inventrarier
Avskrivn bvqon och markanl
,vskrivninqar övr. anl
Nedskrivninoar
Aterförda nedskrivn insar
Ovr finansiella intåkter
Räntekostn inkl boroensavo
Bokslutsdioosition er intäkter
Ovr. förvaltningskostnader
vrioa rörelsekostnader

Proonos

-72 500
-12 491 126

-12370775
2140
2141

Arsbudoet

852 152

-2 618623

26

709 001
683 960
1 170634
251 750
17 500
0
182 008
318 25
125 000
0
18 250
1 253250
63 000

-1

2735 841
4 682 53t
160 000
1 167 000

1 042776

70 000

70 000

0

0

728 033
1 273 000
500 00t

0

4 433 000
-60 000

0

0

-993 92r

000

73 000
0't3 000

252000
0
0

1 108 250
-1 5 000
72 500

1 273

0

73 000
5 013 000
252 000

0
0
0

t,t 497 t99

t 000 000
I 735 841
482 000
160 000

290 000

3 989 324
0
0

4614879t

290 000
42 936 184

-3 815 705

.6 546 917

FöREDRAGNINGSLISTA

METLERUDS KOMMUN
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ARENDE
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Dnr KS 2020195

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga

iMellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett, med hänvisning till
kommunens befintliga samarbete med föreningslivet och genom den stöttning föreningarna har
via sina förbund, samt att undersökningar av barn och ungas tränings- och motionsvanor som
årligen genomförs av Ri ksid rottsförbu ndet beva kas,

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

o utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
. fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras
. fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas
Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, $72, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020,

Beslutsunderlag

r
o
r

Motion

Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, 5 72.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den gjuni 2O2O.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

Datum
2020-0s-2s

u

nstyrelseförua ltn i ngen
Diarienummer
KS 2020/9s

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga

iMellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett, med hänvisning till
kommunens befintliga samarbete med föreningslivet och genom den stöttning föreningarna har
via sina förbund, samt att undersökningar av barn och ungas tränings- och motionsvanor som
årl igen genomförs av Ri ksid rottsförbu ndet beva kas.

Sammanfattning av ärendet
att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion

i

uppdrag att

o utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
. fråga barn och unga hur deras engagemang iföreningslivet kan uppmuntras
. fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas
Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, $72, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

r
.

Motion

Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, g 72.

Beskrivning av ärendet
Motionen hänvisar till Centrum för Idrottsforskning som i en rapport uppmärksammar att andelen
barn och unga i föreningsverksamhet minskar, vilket innebär att majoriteten av barn och
ungdomar i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket,
Mellerud har i förhållande till kommunstorlek ett rikt föreningsliv och i kommunens
föreningsregister finns 124 föreningar, varav 28 är idrottsföreningar. De flesta av dessa har
omfattande barn- och ungdomsverksamhet, Melleruds kommun har sedan länge ett väl
fungerande uppbyggt samarbete med föreningslivet, där föreningar alltid är välkomna att vända
sig till kommunen for hjälp och stöd i frågor som rör föreningens verksamhet. Utöver de
föreningsbidrag som varje år betalas ut till föreningar, så har föreningarna under de tre senaste
åren också kunnat söka medel till extra sommarlovsaktiviteter via kommunens miljö- och
hälsoråd. Härifrån har också Dalslands fotbollsförbund (DFF) under 2020 blivit beviljade
projektmedel för ett flerårigt och Dalslandsgemensamt projekt "Föreningsliv för alla i Dalsland
2.0".

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www,mellerud.se

212000-1488
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KOMMUN

Datum
2020-05-25

i

n

gen
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KS 2020/95

Sida

2 (2)

Utöver stödet från kommunen så har varje förening tillgång till stöd från sina respektive distriktsoch rikförbund. Västra Götalands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets förlängda arm, med
uppdrag att företräda, stödja och samordna idrottsverkamheten i distriktet. Detta skapar
förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt intresse för idrott.
Föreningarna har också stöd av SISU idrottsutbildarna, som är idrottens studie- och
utbildningsorganisation, Deras verksamhet utgår från idrottens behov av utuecklig. SISU arbetar
för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet på
alla nivåer och finns som en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som föreningsnivå.

I motionen föreslås att kommunen ska fråga barn och unga hur deras engagemang i
föreningslivet kan uppmuntras. Detta görs årligen via Ungdomsbarometern som är en nationell
onlineundersökning av barn och ungas tränings- och motionsvanor. undersökningen genomförs
av Riksidrottsförbundet, Den senaste undersökningen 2019 visade att andelen unga med ett stort
intresse för "kost/hälsai "idrotta ltävla" och "motionera/träna" har ökat över tid. I vilken regi
träningen utförs har också förändrats något över tid, främst genom att en högre andel unga
anger att de tränar i en förenings regi. Undersökningen är nationell men får anses spegla
situationen även i Mellerud.

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
0530-181 03
glenn. nordling@mellerud.se

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Pål Magnussen (V)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammantrådesdatum
2020-03-09

572

sida
15

Dnr KS 2A20195

Motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i Mellerud'
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet

besl

utar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag tillsvar'

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

.
.
.

utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas.
fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras.
fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas.

Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2A22.

Beslutsunderlag

r

Motion från Pål Magnussen (V).

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2020.

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

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

30

Motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i Mellerud

Centrum för Idrottsforskning har visat att andelen barn och unga i föreningsverksamhet
minskar. Trenden är tydlig i hela landet men det slår mellan 30 och 70 procentenheter i
kommuner med sämst aktivitet till de som är bäst. Här i Mellerud ligger vi strax under 50
procent.
Vänsterpartiet tycker att utvecklingen är alarmerande eftersom föreningsaktivitet hos bam och
unga är viktigt när det gäller kultur och idrott. Dessutom är ftireningslivet en grundbult när det
gäller samarbete och demokrati.lvärt visionsdokument satsar Mellerud på bam och unga och
vi har i praktisk handling drivit en utveckling f<ir att uppmuntra föreningslivet.
Konstgräsplanen, utbyggnaden av Rådahallen och renoveringen av Stinsen visar att vi tar barn
och unga på allvar.

Utvecklingen visar attvära satsningar inte är tillräckliga och därfcir vill Vänsterpartiet att
kommunen tar fram åtgärder ftir att öka andelen barn och unga som engagerar sig i
föreningslivet. Detta ska ske genom en utredning i syfte att satsa på ftireningslivet, denna ska
tillsättas med ett klart uppdrag ftir budgetåret -22.I barnkonventionens anda är det viktigt att
fråga barn och unga vad som kan leda till ökat engagemang i föreningslivet. Självklart är det
också viktigt att fräga förningarna vilket stöd de kan behöva. Utredningen kommer och ska
leda till ftirväntningar bland barn och unga och i föreningslivet. Det är diirftir viktigt att ta
fram konkreta förslag som leder till ökad föreningsaktivitet.

Med stöd av det ovan anförda anser Vänsterpartiet i Mellerud

Att; kommunen

ska utreda hur föreningslivet

i Mellerud kan stärkas.
i föreningslivet kan uppmuntras.

Att;

Fråga barn och unga hur deras engagemang

Att;

Fråga f<ireningslivet hur dess verksamhet kan stödjas.

Ltt;Pputredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.

Mellerud den 6 februari2020
g

MELLE RUDS KOMMUN
Komm unstyrelsekcntoret

Pål Magnussen

2020
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Dnr KS 20201324

Dalslands miljö- och energiförbunds budget Jör 2O2L
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 17 april2020, 5 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för202L för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

. Förbundschefens tjänsteskrivelse.
o Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, 9 17.
r Dalslands miljö- och energiförbund beslut2020-04-L7, S 4.
. Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021.
r Preliminär fördelning av kommunbidrag 202L
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g 177.
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Dnr KS 20201324

s 177

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2O2l
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 17 april2020, g 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 202L för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

r
r
r
r
e
r

Förbundschefens tjänsteskrivelse.
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, 9 t7.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-17, S 4.
Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021.
Preliminär fördelning av kommunbidrag 202L.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands
miljö- och energiförbunds budget för 202L enligt föreliggande förslag.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2O2l
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 202I
enligt föreligga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 17 april2020, 9 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 202I för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgårtill 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.

Förbundschefens tjänsteskrivelse,
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, g L7.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut2020-04-17, g 4.
Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021,
Preliminär fördelning av kommunbidrag 2021.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Dalslands miljö- och energiförbund
Controller kommunstyrelseförva ltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

34
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PRELIMINAR FORDELN I NG KOMMUNDBIDRAG 2O2I
Kommunbidrag miljökontor

10 368 000

Kommunbidrag energikontor
3sLO/ZOLO/26tO

Kundnr
Bengtsfors kommun

30550

Dals-Eds kommun

30s49
30538
30001
3L825

Färgelanda kommun

Melleruds kommun
Åmåls kommun
Total

lnvånare

Fördelning miliökontor

9722
4812

31.95%

5 639

2r.82%

33L2227
1639 420
226L868

9 2s9

30.43%

3 154 486

L5.8L%

3sLO/2OLO/22s1

Fördelningenergi REFKOD
t76 400 BK211011"
t76 400 DK211010
t76 400 FK2t30t2
t76 400 MK2140r.1
L76 400

30432 tOO%

10368000

882 000

Totalt:

Källa befolkning: scb 200331
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Datslands Mitjö
& Energiförbund
Sammantrådesdatum

2A2A-A4-L7

DMEF 5 4

Eudget 2OZl
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att kommunbidragen kvarstår oförändrade för
verksamhetsår 2021.

Arendet
Ordföranden redogör från samverkansmötet med miljö- och
energinämnden (nämnden) 2020-OZ-14, diskussion liring
förutsättningar/konsekvenser om kommunbidragen kvarstår pä zozo
ars nrva.
Förbundschefen har upprättat en konsekvensbeskrivning infor
arbetet med förbundets budgetzazl. Nåmnden behandlade årendet
2aza-a3-26 och gav förbundschefen i uppdrag att arbeta fram ett
fcirslag till budget 2021 utifrån scenario c i konsekvensbeskrivningen
till nåmndens sammantråde i maj 2020. syftet är att nämnden skå
få en tydtigare bitd över konsekvånserna uio ett iåounll."nu.io

ordföranden uppfattar att förbundet förordar att 2020 års nivå
kvarstår. Diskussionen kring nivån gäller endast kommunbidragen,
ej eventuell höjning av taxor.
Nämndens v.ordf Lars Nilsson påpekar att nuvarande nivå är samma
som 2019 års nivå, I konsekvens-beskrivningens scenario c rr;;;å;
exakta konsekvenser om nuvarande nivå uiuehålls. Lars Nilsson
påtalar också att omständigheten kring att kommunerna belastar
förbundet/nämnden med ökade kostnader för t.ex. hyror och köp av
tjånster samtidigt som kommunbidragen inte räknas upp, försvärar
situationen för förbundet/nämnden.
Tobias Bernhardsson anser att även taxenivån bör beaktas. önskar
process med förslag till beslut om taxor behandlas på
även en
-ny
vären tillsammans med budgetförslag,

I
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Datslands Mitjö

& Energiförbund
Sammantrådesdatum

2020-a4-17

Förbundschefen anser att det vore klokt att vänta
med
inriktningsbeslut till direktionens sammanträde i juni
för att få tid att
färdigstålla uppdraget från nämnden.

Berednlng:
Förbundschefens analys och konsekvensbeskrivning

!iljö-.och energinämnden 2020-03-26,

Presidium 20ZA-04-A9

S 17

Förslag till beslut på sammanträdet
Oförändrade kommunbidrag för verksamhetsår 2021

Beslutsgång:
ordföranden frågar på forsraget och finner att direktionen
bifailer
detta.
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ENERGTTUÄIquo
Sammanträdesdatum

2420-03-26

DMEN

5 17

Förutsättningar budget 2O2t för Dalslands miljö- och
energiförbund - analys och konsekvenser

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att av förbundschefen
pp rättad tjänsteskrivelse a vseende förutsättninga r fö r bud get 2021
ska utgöra nämndens analys och konsekvensbeskrivning avseende
u

förbundets budget åOZL.

Nämnden beslutar också att ge förbundschefen i uppdrag att, på
grund av det ansträngda ekonomiska läget hos kommunerna,
arbeta fram en budget för 2O2I enligt scenario C i konsekvensbeskrivningen. uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde
i maj 2424.

Ärendet:
Förbundschefen har upprättat en tjänsteskrivelse och konsekvensbeskrivning inför arbetet med förbundets budget 2OZI .
Konsekvensbeskrivningen görs utifrån tre olikå scenarier (scenario
A, B och C).

Beredning:
Presidium 2O2O-O3-72
Förbunds-/miljö- och energichefens förslag till beslut
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Till
Dalslands miljö- och energinämnd

Förutsättningar budget 2O2L för Dalslands miljö- och energiförbund
analys och konsekvenser

-

Ekonomiska förutsättningar
Förbu ndets vä rd kommu ner
rambudget 2O2l:

.

ha

r meddelat följa nde förutsättn

i

nga

r avseende förbu ndets

Kommunbidragen till förbundet bibehålls på ZOZO års nivå, dvs uppräkning sker
ej. I realiteten innebär detta att kommunbidragen bibehålls på ZOfS års nivå
eftersom uppräkning inte skedde i rambudget 2O2O.

övriga förutsättningar (kvalitativa) utifrån förbundets syfte och ändamål

r
o
o
r
.

Myndighetsarbetet ska uppfylla lagstiftarens intentioner
Kommunerna har en hög ambition inom det miljö- och energistrategiska arbetet
och förbundet förväntas verka för att initiera och samordna ett sådant arbete,
Detta inkluderar även energi- och klimatstrategiskt arbete inom Åmåls kommun
Kommunerna förväntar sig en god samverkan mellan kommunerna och förbundet
samt att förbundet ger stöd till kommunerna inom sitt kompetensområde
Fortsatt energi- och klimatrådgivning inom ägarkommunerna och Åmåts kommun
övriga åtaganden enligt förbundsordning; administration, upphandling och
effektuppföljning avseende kalkning, miljöövervakning samt ägare till vissa
administrativa system

Förbundets kostnader och intäkter 2O2l utifrån budget 2O2O och
förutsättninga rna ovan
Förväntade kostnadsföränd rinoar 2021
. Uppräkning av personalkostnader (lön, PO) med 2,5o/o* motsvarar 34L 468 kr.
. Uppräkning av övriga personalrelaterade kostnader (politikerarvoden, utbildning,
personalhälsa, köpta tjänster från Melleruds kommun etc.) med 2o/o motsvarar
20 22O kr.
. Uppräkning av övriga kostnader med 1,6olo*x motsvarar 33 472 kr
. Aviserad kostnadsökning för ärendesystemet Vision 2021 motsvarande ca 45 000
kr
x Lönenivån för kontorets inspektörer ligger för närvarande klart lägst i jämförelse med
medellönen för inspektörer inom Fyrbodalskommunernas miljökontor (drygt 2000 kr
Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighetför kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
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Iägre än medellönen för övriga Fyrbodalskommuner). För att öka
möjligheterna att bibehålla kompetent personal bedöms det nödvändigt att öka
inspektörernas lönenivä så att den på sikt ttminstone närmar sig en medelnivå inom
Fyrbodal.

*xlJppräkning görs med 7,60/o, vilket motsvarar den procentsats lokalhyrorna ökade med
mellan 2019 och 2020. Lokalhyrorna utgör den största delen av dessa övriga
kostnader. Observera att lokalkostnaderna troligtvis kommer att öka ytterligare till
fötjd av behovet av ombyggnation av förbundets lokaler på Bergs. I vilken omfattning
detta påverkar hyreskostnaden är dock oklart för närvarande'
Utifrån ovanstående förväntas kostnaderna 2O2t öka med ca 44O 000 kr

Utformning av analys och konsekvensbeskrivning
Miljö- och energikontorets analys och konsekvensbeskrivning utifrån förutsättningarna
ovån kommer att göras utifrån tre nedanstående scenarier:

A: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp, livsmedelskontroll
enligt följande: Miljöb;lken 2,5o/o (enligt PKV okt. 2OIg), Livsmedel 1Solox (från 101a
kr till 1200 kr).
xÖkningsgraden avseende livsmedel utgår från den miniminivå som
bedöms behövas för att ha förutsättningar att nå den fulla kostnadstäckning som
livsmedelstagstiftningen kräver (observera att nivån på timavgiften för full
kostnadstäckning för närvarande är beräknad tilt 1254 kr. Kontoret har valt nivån
1200 kr då det bedöms finnas förutsättningar att öka den operativa kontrolltiden i en
omfattning som överensstämmer med en timavgift om 1200 kr'

B: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp. livsmedelskontroll
enligt följande: Miljöbalken 2,5o/o samt livsm edel 2,5o/o (enligt PKV okt. 2019)
C: Ingen uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp,
livsmedelskontroll.

Scenario A

- analys

r 20 2 1
Enligt ovan, dvs ca 440 000 kr

Förvä nta d e kostn

o

Fö

a

d sökn i n g

rvä nta d e i ntä ktsö kn

.

och konsekvensbeskrivning

in

ga

r

a

202 1

Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 282 500 kr

g 202 1
Nettokostnaden ökar med 157 500 kr

N etto kostnad sö kn i n

o
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Konsekvenser av en nettokostnadsökning på 157 500 kr (scenariot A)
Scenariot skapar ett behov hos förbundet att öka intäkterna/minska kostnaderna
motsvarande 157 500 kr. Miljö- och energikontorets kostnader består till över B2o/o av
direkta kostnader för personal (lön, PO, pensionsavsättning etc.). övriga kostnader är
förhållandevis små och utgörs i stor utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon,
systemstöd och administrativt stöd via Melleruds kommun (ekonomi, HR, IT).
Möj I ig heter ti I I i ntä ktsökn

in

ga

r

Kontorets huvudsakliga intäkter (utöver kommunbidragen) utgörs framforallt av avgifter
för myndighetsutövning. Övriga intäkter består av projektstöd, bidrag energi- och
klimatrådgivning, ersättning för tjänster/uppdrag såsom vattenprovtagning och
sekreterarfunktion i vattenråd.

Intäktsökningen i form av höjd timavgift för myndighetsutövningen har redan räknats in i
detta scenario. Ytterligare intäktsökning i form av avgifter skulle således behöva ske
genom en ökad debitering av tillsyns-/prövningsavgifter. Detta kan endast ske genom
en ökning av den operativa debiterbara tillsynstiden och/eller genom en mer effektiv
debitering av nedlagd tillsynstid. Till följd av budgetramen för2020 så behöver miljö- och
energikontoret öka debiteringsgraden för tillsyn motsvarande ca 100 000 kr under 2O2O.
Det är än så länge inte säkert att kontoret klarar denna målsättning 2O2O. Att öka
debiteringsgraden med ytterligare 157 000 kr under 2021 bedöms inte möjligt. Det är
sannolikt möjligt att successivt öka debiteringsgraden, men den behöver i sådana fall ske
gradvis under en längre tidsperiod och är beroende av vissa förutsättningar, vilka belyses
under rubriken; Tydlighet, Iångsiktighet, roller och förväntningar - behov av dialog. Se
nedan,

Kontoret arbetar för närvarande med utformningen av en ny taxa för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken i enlighet med SKR:s nya riktlinjer. Taxan avser tillämpas frän 202L.
Kontorets översyn av en ändrad taxa är ännu inte helt klar men troligtvis ger den nya
taxan möjligheter till en viss ökning av debiteringsgraden. Livsmedelsverket arbetar för
närvarande med en översyn av avgiftssystemet för livsmedelskontrollen vilket kommer
innebära en omarbetning av livsmedelstaxan. Det nya avgiftssystemet förväntas börja
tillämpas fr.o.m. 2024. Hur det nya avgiftssystemet påverkar avgifterna hos de lokala
kontrollmyndigheterna är för närvarande oklart.

Det bör också beaktas att en ökning av den operativa debiterbara tiden (dock beroende
på förutsättningarna som belyses under rubriken; Tydtighet, tångsiktighet, roller och
förväntningar - behov av dialog. Se nedan,) sannolikt innebär att det blir mindre
tid/resurser över till ej myndighetsreglerade uppgifter, exempelvis medverkan i
kommunala planprocesser, stöd/samverkan i andra kommunala processer, medverkan i
vattenråd etc.
Det andra verktyget att öka intäkterna är att öka andelen strategiska insatser som
finansieras via projektstöd från externa aktörer. Från och med 2020 och framåt kommer
det strategiska arbetet innefatta insatser som genererar projektstöd omfattande ca 10
miljoner kr under några år framöver, Att driva projekt kräver dock vissa basresurser och
utifrån nuvarande arbetsbelastning bedöms det inte möjligt att öka projektfinansieringen
i någon betydande omfattning under 2O2L.

Det kan troligtvis vara möjligt att gradvis och under en längre tidsperiod successivt öka
andelen projektstöd för det strategiska arbetet. Detta bedöms dock vara beroende av
Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighetför kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
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vissa förutsättningar vilka belyses under rubriken; Tydlighet, långsiktighet, roller och
förväntningar - behov av dialog. Se nedan.

Det bör också beaktas att en inriktning med ökad projektfinansiering kan innebära en
omprioritering av insatserna i det strategiska arbetet,

till kostnadsbesparingar
Myndighetsarbetet är reglerat genom lagstiftningen, Lagstiftningen anger på ett tydligt
sätt att myndigheten ska ha tillräckliga resurser för att utföra den tillsyn som åligger
myndigheten. Nämndens resursbehovsutredning visar att nämnden för närvarande inte
fullt ut har de resurser som krävs för detta uppdrag. Det bedöms således inte möjligt att
minska kostnaderna för myndighetsutövningen. En reducering av personalresurserna på
myndighetssidan skulle i första hand medföra att nämnden får återlamna den tillsyn av
så kallade B-anläggningar som man övertagit av länsstyrelsen, Denna tillsyn är i det
närmaste helt finansierad genom avgifter och skulle således i praktiken inte innebära
någon nettobesparing av betydelse, Detta skulle sannolikt också medföra att nämnden i
många fall istället får agera remissinstans i ärenden hos dessa B-anläggningar, vilket är
en arbetsuppgift som inte kan finansieras.
Möjl igheter

Det strategiska arbetet är inte lagreglerat. En kostnadsbesparing inom detta område
2021 skulle i sådana fall behöva ske genom en minskning av personalresurserna för det
strategiska arbetet, En sådan reducering bedöms medföra betydande konsekvenser då
det inte är möjligt att begränsa personalresurserna med enbart den beräknade
nettokostnadsökningen (157 000) utan sannolikt skulle omfatta en heltidstjänst. Det
finns också en risk att en sådan reducering av resurser skulle komma att påverka
pågåenOe projekt och utbetalda projektstöd.
Övriga kostnader (utöver personalkostnader) är förhållandevis små och utgörs i stor
utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon och administrativt stöd via Melleruds
kommun (ekonomi, HR, IT).
Möjligheten att göra större besparingar inom dessa övriga kostnader bedöms små. t
synnerhet då ca 50 OOO kr redan har sparats på sådana kostnader avseende 2020. Den
enda besparing av betydelse avseende övriga kostnader som kontoret kan se är en
uppsägning av de så kallade satellitkontoren hos kommunerna (exklusive Mellerud som
inte har något satellitkontor). Detta skulle innebära en kostnadsbesparing motsvarande
närmare 100 000 kr.
Sammanfattning
Ytterligare intäktsökningar under 2O2l i en omfattning som motsvarar
nettokostnadsökningen på f SZ OO0 kr bedöms inte möjlig.
Kostnadsbesparingar i form av en reducering av resurserna för det strategiska arbetet
2O2L bedöms medföra betydande negativa effekter. Oå det är direktionen som styr det
strategiska arbetet finns det ett behov av att direktionen ien sådan situation prioriterar
de strategiska insatserna.
Den minst ingripande möjligheten till kostnadsbesparing är en uppsägning av
hyreskontrakten för de så kallade satellitkontoren. Kontoret vill poängtera att man ser en
sådan utveckling som olycklig, men att den kan bli en följd av nettokostnadsökningen.
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Scenario B analys- och konsekvensbeskrivning
Fö rvä

o

ntad e kostna d sö kn i nga r 202 1
Enligt ovan, dvs ca 440 000 kr

Fönrä nta d e i ntä ktsö kn

.

g a r 20 2 1

Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca

\26 250 kr

g 20 2 1
Nettokostnaden ökar med 313 750 kr

Netto kostna dsö kn

.

in

in

Konsekvenser av en nettokostnadsökning på 313 750 kr
Scenariot skapar ett behov hos förbundet att öka intäkterna/minska kostnaderna
motsvarande 313 750 kr. Miljö- och energikontorets kostnader består till över B2o/o av
direkta kostnader för personal (lön, PO, pensionsavsättning etc.), Övriga kostnader är
förhållandevis små och utgörs i stor utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon,
systemstöd och administrativt stöd via Melleruds kommun (ekonomi, HR, IT),
Konsekvenser i förhållande till gällande lagstiftning
Livsmedelslagstiftningen är tydlig med att livsmedelskontrollen ska finansieras fullt ut
genom avgifter. Länsstyrelsen har vid den senaste revisionen av nämndens
Livsmedelskontroll (oktober 2OL9) påtalat att nämndens timavgift är för låg för att medge
full kostnadstäckning och att nämnden måste vidta åtgärder för att åstadkomma full
kostnadstäckning. Detta innebär således att timavgiften i detta scenario inte är förenlig
med livsmedelslagstiftni ngen.
Möj I i g heter ti I I i ntä ktsö kn i nga

r

Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan.
Nettokostnadsökningen är dock betydligt större i det här scenariot varför det är oklart
om det, även under en utökad tidsperiod, är möjligt att öka intäkterna i en sådan
omfattning.
Möj I i g heter ti I I kostnadsbes pa ri n g a r

Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan

Sammanfattning
Scenariot är inte förenligt med gällande lagstiftning eftersom avgiftsnivån inte ger
möjlighet till den lagstadgade kostnadstäckningen för livsmedelskontrollen,

I övrigt är bedömningen likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
dock med den skillnaden att en eventuell uppsägning av de så kallade satellitkontoren är
långt från tillräcklig för att möta nettokostnadsökningen,

Scenario C analys- och konsekvensbeskrivning
Fö

Fö

nrä nta d e kostnad sö kn i ng

.

a

r

20 2 1

Enligt ovan, dvs ca 440 000 kr
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Öt<ade

avgiftsintäkter motsvarande 0 kr

ettokostn a d sökn i n g 20 2 1
o Nettokostnaden ökar med ca 44O 000 kr

Konsekvenser av en nettokostnadsöknino på 440 000 kr
Scenariot skapar ett behov hos förbundet att öka intäkterna/minska kostnaderna
motsvarande 44O 000 kr, Miljö- och energikontorets kostnader består till över B2o/o dv
direkta kostnader för personal (lön, PO, pensionsavsättning etc.). övriga kostnader är
förhållandevis små och utgörs i stor utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon,
systemstöd och administrativt stöd via Melleruds kommun (ekonomi, HR, IT),
Konsekvenser i förhållande till gällande lagstiftning
Livsmedelslagstiftningen är tydlig med att livsmedelskontrollen ska finansieras fullt ut
genom avgifter. Länsstyrelsen har vid den senaste revisionen av nämndens
livsmedelskontroll (oktober 2019) påtatat att nämndens timavgift är för låg för att medge
full kostnadstäckning och att nämnden måste vidta åtgärder för att åstadkomma full
kostnadstäckning, Detta innebär således att timavgiften i detta scenario inte är förenlig
med livsmedelslagstiftningen.
Möj I i g h eter ti I I i ntä ktsökn

in g a

r

Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
Nettokostnadsökningen är dock betydligt större i det här scenariot varför det är oklart
om det, även under en utökad tidsperiod, är möjligt att öka intäkterna i en sådan
omfattning,
Möj I ig heter ti I I kostn a dsbespa ri ng a r

Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan
Sammanfattning
Scenariot är inte förenligt med gällande lagstiftning eftersom avgiftsnivån inte ger
möjlighet till den lagstadgade kostnadstäckningen for livsmedelskontrollen,

I övrigt är bedömningen likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
dock med den skillnaden att en eventuell uppsägning av de så kallade satellitkontoren är
långt från tillräcklig för att möta nettokostnadsökningen.
Tydlighet, långsiktighet, roller och förväntningar

-

behov av dialog

Kontoret bedömer att det vore resurseffektivt att ge förbundet tid och möjligheter att på
ett konstruktivt och långsiktigt sätt arbeta för en ökad kostnadseffektivitet iform av t.ex
ökade avgiftsintäkter/ökad debiteringsgrad, ökad projektfinansiering samt kanske även
andra eventuella möjliga intäktsökningar. Inte minst med tanke på aviserade
forändringar av taxor, Delar av det innestående kapital förbundet arbetat upp under ett
flertal år kunde lämpligtvis användas för ett sådant ändamål och utan att förbundet,
kanske i onödan, tappar resurser och kompetens.
Det vore sannolikt värdefullt att därigenom skapa tid för dialoger kring tydlighet och
långsiktighet kring finansiering, arbetssätt etc., men även kring frågor som roller och
förväntningar hos förbundet/kommunerna. En sådan diskussion skulle mycket väl även
Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
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kunna innefatta förbundets olika uppgifter. Finns det uppgifter hos förbundet som skulle
kunna ligga utanför förbundet och/eller finns det ytterligare uppgifter som förbundet
skulle kunna ansvara för? Frågan om organisationen avseende prövning/tillsyn av
strandskydd skulle kunna ingå i en sådan dialog och kanske även frågan om tillsyn enligt
tobakslagen och alkohollagstiftningen.
-o
Frägor

,

o

som ocksä skulle behöva klargöras är förutsättningarna för ökad debiterbar
operativ tillsynstid samt förutsättningarna för en ökad projektfinansiering,
Möjligheterna för miljö- och energikontoret att öka den debiterbara operativa
tillsynstiden påverkas i hög grad av kommunernas behov av stöd/samverkan från
förbundet i planfrågor och andra samverkansfrågor. En utvecklad samverkan mellan
kommunerna på ett sådant sätt att förbundet kan samverka med t.ex. ett forum istället
för fyra forum skulle frigöra resurser hos förbundet. Tydliga exempel är förbundets
deltagande i kommunernas VA-planering (som sker i fyra olika forum (VA-enheter)) och
ÖP-arbete (som sker separat för respektive kommun, För närvarande medverkar
förbundet i både Melleruds och Dals-Eds ÖP-arbete).
Vad gäller möjligheterna till ökad projektfinansiering så ser förbundet ett behov av att
det tillskapas någon typ av projektorganisation som kan nyttjas av förbundet och
kommunerna tillsammans. En sådan organisation kräver naturligtvis en insats av
resurser, men skulle förmodligen långsiktigt vara kostnadseffektiv och gynna en
utveckling för Dalsland. Ett första steg skulle kunna vara att göra en förstudie kring
förutsättningar för en sådan projektorganisation. Delar av förbundets innestående kapital
skulle kunna medfinansiera en sådan förstudie.
Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo
Förbundschef/miljö- och energichef
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Hållbarhetskompass Dalsland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av
genomförda workshops.

2. Hållbarhetskompass

Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete
inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalsland.

Sammanfattning
Hållbarhetskompass Dalsland är en gemensamt utarbetad inriktning på kommunens eget men
också gemensamma arbete för en färdriKning för hållbarhet i Dalsland, Arbetet har letts av
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och direktionen önskar nu att kommunen
bekräftar resultatet.
Kompassen innehåller tre övergripande insatsområden. Det är Ekosystem och energi, Hållbara
sociala sammanhang och Genomförande och partnerskap. Det ges exempel på hur ett brett
insatsområde kan brytas ner till ämnesområde, fokusområde och åtgard, Den beskrivande
texten utifrån respektive insatsområde återges de ämnesområden som prioriterades under

arbetet.

Beslutsunderlag

. Dalslands Miljö- och energiförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-08 med direktionens
o Dalslands Miljö- och energiförbund Hållbarhetskompass Dalsland.
r Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 178.
u

i

BILAGA
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sida
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Dnr KS 20201340

5 178

Hållbarhetskompass Dalsland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av
genomförda workshops.

2.

Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete
inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalsland,

Sammanfattning
Hållbarhetskompass Dalsland är en gemensamt utarbetad inriktning på kommunens eget men
också gemensamma arbete för en färdriktning för hållbarhet i Dalsland. Arbetet har letts av
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och direktionen önskar nu att kommunen

bekräftar resultatet.
Kompassen innehåller tre övergripande insatsområden, Det är Ekosystem och energi, Hållbara
sociala sammanhang och Genomförande och partnerskap. Det ges exempel på hur ett brett
insatsområde kan brytas ner till ämnesområde, fokusområde och åtgard. Den beskrivande
texten utifrån respektive insatsområde återges de ämnesområden som prioriterades under

arbetet.

Beslutsunderlag

o
.
.

Dalslands Miljö- och energiförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-08 med direktionens beslut.
Dalslands Miljö- och energiförbund Hållbarhetskompass Dalsland.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1.

redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av
genomförda workshops,

2.

Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag i samband med nämndernas målarbete
inför år 202L och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalsland.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sig
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Kommunstyrelsen

Hå

llbarhetskompass Dalsland

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1.

redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland överensstämmer med resultatet av
genomförda workshops.

2.

Hållbarhetskompass Dalsland ska utgöra ett underlag isamband med nämndernas målarbete
inför år 2021 och att nämnderna ska ange vilket eller vilka mål som är i överensstämmelse
med Hållbarhetskompass Dalsland.

Sammanfattning
Hållbarhetskompass Dalsland är en gemensamt utarbetad inriktning på kommunens eget men
också gemensamma arbete för en färdriktning för hållbarhet i Dalsland. Arbetet har letts av
direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund och direktionen önskar nu att kommunen
bekräftar resultatet.
Kompassen innehåller tre övergripande insatsområden. Det är Ekosystem och energi, Hållbara
sociala sammanhang och Genomförande och paftnerskap. Det ges exempel på hur ett brett
insatsområde kan brytas ner till ämnesområde, fokusområde och åtgard. Den beskrivande
texten utifrån respektive insatsområde återges de ämnesområden som prioriterades under

arbetet.

Beslutsunderlag

.
.

Dalslands Miljö- och energiförbunds tjänsteskrivelse 2020-04-08 med direktionens beslut.
Dalslands Miljö- och energiförbund Hållbarhetskompass Dalsland.

Beskrivning av ärendet
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en resolution om hållbar utveckling med 17
globala mål den sk Agenda 2030 för hållbar utveckling. De tre dimensionerna - den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga - är lika viktiga och Dalslandskommunernas
hållbarhetskompass visar kopplingen till de 17 målen.

Kompassen har utarbetats på uppdrag av direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund. En
process startade våren 2019 och kommunstyrelser, kommunchefer och forvaltningschefer har

varit delaktiga.
Den, av de i Dalslands miljö- och energiförbund ingående kommunerna, gemensamt utarbetade
Hållbarhetskompassen ger en bild av vilket Dalsland som eftersträvas. Ett exempel är att en
hållbar mark- och vattenanvändning i alla sektorer är en förutsättning för att samtidigt

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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upprätthålla en god självförsörjningsgrad, minska klimatpåverkan och bidra till ekonomin. På
samma sätt beskrivs i Hållbarhetskompassen den sociala dimensionen med fokusområden
såsom utbildning, boende, föreningsliv, Kompassen anger också att kommunernas samarbete,
externa samarbeten och tvärsektoriellt arbete utgör en förutsättning för genomförande.
Syftet är att kompassen ska vara både styrande och stödjande för kommunernas foftsatta
arbete för ett hållbart Dalsland, Kompassen är också en inriktning och prioritering för det miljöenergi- och klimatstrategiska arbetet samt underlätta for hållbara beslut.

Annika Wennerblom

Tf kommunchef

Beslutet skickas

till

Dalslands miljö- och energiförbund
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Datstands Ä4itjö

& Energiförbund
Sammantrådesdatum

207A-04-77

DMEF $ 13

Hållbarhetskompass

Da

lsland

Direktionens beslut
Direktionen beslutar remittera redovisad inriktning av
Hållbarhetskompass Dalsland till respektive kommuns
kommunstyrelse med önskan om svar på folianOe
frågestållning:

.

Anser kommunen att redovisad inriktning av Uållbarhetskompass
Dalsland överensstämmer med de insatsområden/fokusområden
som fördes fram av kommunen i de workshops som genomfördes

2At9?

Ärendet/ Motivering:
Redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland är en
sammanställning av de insatsområden/fokusområden som fördes
fram av kommunerna i de workshops som genomfördes med
kommunernas kommunstyrelser under 2019.
Då ett fortsatt arbete i enlighet med Hållbarhetskompass Dalsland är
beroende av bland annat en utvecklad samverkan mellan
kommunerna (och med andra aktörer) är det nödvändigt att det
finns en samsyn i kompassens inriktning hos forbundets
medlemskommuner. Det år också nödvändigt med en sådan samsyn
for att få en stark forankring av kompassens inriktning hos
förbundets medlemskommuner och därmed ge goda förutsättningar
för ett konkret arbete i enlighet med kompassens inriktning.

Katrin McCann redovisar inriktningen av ttållbarhetskompass
Dalsland. Direktionen är positiv till sammanställningen och ser det
som angeläget att stämma av inriktningen med respektive kommuns
KS. Direktionen ser också ett behov av att även föra diskussioner
med Åmåt och Vänersborg om-en gemensam inriktning i enlighet
med håltOarhetskompassen, Sådana diskussioner bör iotas på
politisk nivå.

Beredning:
Presidium 2020-04-09
Förbundschefens förslag till beslut
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

2020-o4-o8
Sida 1 (1)

Till
Direktionen
Dalslands miljö- och energiförbund

Hå I lba
Förslag

rhetskompass

Da lsla

nd

till beslut

Direktionen beslutar remittera redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland till
respektive kommuns kommunstyrelse med önskan om svar på fotianAe frågeställning:

.

Anser kommun att redovisad inriktning av ttållbarhetskompass Dalsland
överensstämmer med de insatsområden/fokusområden som fördes fram av
kommunen i de workshops som genomfördes 2019?

Redogörelse för ärendet och motivering

till beslutet

Redovisad inriktning av Hållbarhetskompass Dalsland är en sammanställning av de
insatsområden/fokusområden som fördes fram av kommunerna i de workshops som
genomfördes med kommunernas kommunstyrelser under 2OL9.
Då ett fortsatt arbete i enlighet med ttållbarhetskompass Dalsland är beroende av bland
annat en utvecklad samverkan mellan kommunerna (och med andra aktörer) är det
nödvändigt att det finns en samsyn i kompassens inriktning hos förbundets
medlemskommuner. Det är också nödvändigt med en sådan samsyn för att få en stark
förankring av kompassens inriktning hos förbundets medlemskommuner och därmed ge
goda förutsättningar för ett konkret arbete i enlighet med kompassens inriktning.

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo Förbundschef/miljö- och energichef
Bilaga

: Hållbarhetskom pass

Dalsla

nd

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress

Telefon

Dalslands Miljö

0534-939430

& Energikontor
Box 19
668 21 ED

Fax
0534-19083
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kansli@dalsland. se

222.OOO.OB77

FOREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelsefö rva ltn

ARENDE

i

nge

2020-06-03

n

8

Dnr KS 20201260

Svar på remiss - LandsbygdsuWeckling istrandnära lägen (LIS) tematiskt tillägg till översiktsplan för Ämåls kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Ämåls kommuns förslag till ny LIS-plan enligt

bifogat

sam rådsyttra nde.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit del av Ämåls kommuns förslag på ny LIS-plan.

Åmåb kommun tog fram sin första LIS-plan 2014. Nu revideras den planen genom en översyn
av befintliga LlS-områden samt förslag på nya områden.

I förslaget till ny LIS-plan har Ämåls kommun pekat ut totalt 28 LlS-områden, varav

18 är

befintliga områden och 10 är nya områden.
De LlS-områden som är närmast beläget Melleruds kommun är Änimmen - Henriksholm, som
har inriktningen uthyrningsstugor, som ligger cirka 5,8 km från kommungränsen och sedan
Vänern - Hytteviken, som har inriKning uthyrningsstugor, camping/uppställningsplatser,
Restaurang och Brygga, som ligger cirka 5,6 km från kommungränsen.
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny LIS-plan. Yttrandet
ska vara Ämåb kommun tillhanda senast den 6 juli.

Beslutsunderlag

.

LIS-plan, Åmåls kommun - https:i/www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/plan-ochbvggfragori pla nering/oeversiktsplan/ny-lis-plan/l is-plan/
Miljökonsekvensbeskrivning, Ämåls kommun.
Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,

o
.
r Arbetsutskottets beslut 2070-05-26,5 191.
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Dnr KS 20201260

Svar på remiss - Landsbygdsutueckling istrandnära lägen (LIS) tematiskt tillägg till översiktsplan för Ämåls kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Ämåls kommuns forslag till ny LIS-plan enligt

bifogat

sam rådsyttra nde.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit del av Åmåls kommuns förslag på ny LIS-plan,
Åmåls kommun tog fram sin första LIS-plan 2014. Nu revideras den planen genom en översyn
av befintliga LlS-områden samt förslag på nya områden.

I förslaget till ny LIS-plan har Ämåb kommun pekat ut totalt 28 LlS-områden, varav 18 är
befintliga områden och 10 är nya områden.
De LlS-områden som är närmast beläget Melleruds kommun är Ånimmen - Henrikholm, som
har inriktningen uthyrningsstugor, som ligger cirka 5,8 km från kommungränsen och sedan
Vänern - Hytteviken, som har inriktning uthyrningsstugor, camping/uppställningsplatser,
Restaurang och Brygga, som ligger cirka 5,6 km från kommungränsen,
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny LIS-plan, Yttrandet
ska vara Ämåls kommun tillhanda senast den 6 juli.

Beslutsunderlag

o
o
.

LIS-plan, Åmåb kommun - https://www.amal,se/bo-arbete-och-miljo/plan-ochbygofragor/planering/oeversiktspla n/ny-l is-plan/lis-pla n/
Miljökonsekvensbeskrivning, Åmåls kommun,
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Ämåls
kommuns förslag till ny LIS-plan enligt bifogat samrådsyttrande.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign

54

A
Jl

rl

rh

t

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre seförva ltn
I

KOMMUN

Datum
z0z0-0s-r2

i

ng

en

Diarienummer

Sida

Ks20201260

1 (1)

Kommunstyrelsen

Samråd - LandsbygdsuWeckling istrandnära lägen (LIS)
- Tematiskt tillägg till översiktsplan för Ämåls kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig över Ämåls kommuns förslag till ny LIS-plan
enligt bifogat samrådsyttrande.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit del av Ämåls kommuns förslag på ny LIS-plan.
Åmåls kommun tog fram sin första LIS-plan 2014. Nu revideras den planen genom
en översyn av befintliga LlS-områden samt förslag på nya områden.

I förslaget till ny LIS-plan har Ämåb kommun pekat ut totalt 28 LlS-områden,
varav 18 är befintliga områden och 10 är nya områden.

-

De LlS-områden som är närmast beläget Melleruds kommun är Änimmen
Henriksholm, som har inriktningen uthyrningsstugor, som ligger cirka 5,8 km från
kommungränsen och sedan Vänern - Hytteviken, som har inriktning
uthyrn ingsstugor, camping/uppstä lln ingspla Ber, Resta u ra ng och Brygga, som
ligger cirka 5,6 km från kommungränsen.
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny LIS-plan.
Yttrandet ska vara Åmåls kommun tillhanda senast den 6 juli,

Beslutsunderlag

.
o

LIS-plan, Åmåls kommun
Miljökonsekvensbeskrivning,Åmåls

kommun

Annika Wennerblom

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Åmåls kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförva

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Kommunstyrelsen

Samråd - Landsbygdsutveckling istrandnära lägen (LIS)
- Tematiskt tillägg titl översiktsplan för Åmåls kommun
Samrådsyttrande
Melleruds kommun har inget att erinra mot förslaget på ny LIS-plan
Ämåls kommun.

i

Motivering
Melleruds kommun har översiktligt tittat på de LlS-områden som föreslås i planen
och har inget att erinra mot dem. Utav de 28 LlS-områdena ligger två av dem cirka
6 km från Melleruds kommun. Änimmen - Henriksholm och Vänern - Hytteviken.
Melleruds kommun ser positivt på dessa Vå LlS-områden då de kan uWeckla och
bidra till besöks- och turismnäringen i närområdet, såsom Snäcke, Dalslands kanal
med mera.
Övng kommentar
Ämåls kommun borde göra en naturvärdesinventering på de nya områdena som
finns i förslaget då det noterades att bland annat område 32 ligger inom en
lövskogsinventering. Vidare hade Melleruds kommun önskat en tidigare dialog
angående LlS-områdena längs med Vänerkusten då det är en resurs som Mellerud
och Åmål delar där ett gemensamt synsätt och bedömning gynnar båda parter.
Melleruds kommun ser fram emot ett fortsatt deltagande i arbetet med den nya
LIS-planen.

Morgan E. Andersson
Ko m m u n s tyre lse n s o rdfö ra n de

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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kommunen@mellerud.se

lngrid Engqvist
Skickat:

Frida Roth <Frida.Roth@amal.se>
den 16 april2020 08:21

Till:

kom mun @ bengtsfors.se; kom mu nstyrelse@ gru ms.se;

Från:

karlstadskommun@ karlstad.se; kommun@lidkoping.se; Kommunen;
amal.vastragotaland@polisen.se; helen.halvardsson@saffle.se; kommun@saffle.se;
tekni k.f ritid @saffle.se; traf i kverket@trafi kverket.se; kom mu n@va nersborg.se;
eld istri bution @vattenfa l.com
I

Ämne:
Bifogade filer:

LIS-plan

Kungörelse Samråd LlS.docx

Hej,

Ämåls kommun nya LIS-plan är i samråd!
Bifogar kungörelse!

Med vänlig hälsning
Frida Roth

ÅmÅLs Komffiulr
wuvw.amal.se
Frida Roth
Pla

n- och bygg lovsad

mi nistratör, Ämåls kom mu n

Kyrkogatan 2,662 37 Ämål

8ox62,66222 Amäl
Epost frida.roth@amal.se

Växel +46 (0)532-170 00

Direkt + 46 (0)532-17 065
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LlS)
TEMATISKT TILLAGG TILL OVERSIKTSPLANEN

I foreliggande ftirslag till LIS-plan bedöms att
hela kommunens yta utgör landsbygd, med
hänvisning till Sveriges kommuner och
landstings (SKL) kommungruppsindelning. I
denna kategoriseras Åmål som
landsbygdskommun.

Planforslag med miljökonsekvensbeskrivning
är på samråd mellan I 7 mars och 6 juli 2020.
Syftet med detta tematiska tillägg till
översiktsplanen är att peka ut ett antal områden
i kommunen som är lämpade för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).

Vill du ha mer information?

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i
fortsättningen kallat LIS, innebär att dispens
kan lämnas ftir en åtgärd inom

Läs planlorslaget och den strategiska
miljöbedömningen i sin helhet på hemsidan:
https ://www.amal. se/bo-arbete-och-milj o/planoch-byggfragor/p I anerin g/oevers ikts planl ny -

strandskyddsområde, om åtgärden innebär ett
långsiktigt bidrag till utvecklingen av
landsbygden. För detta krävs att kommunen i
sin översiktsplan, eller ett tillägg till den, har
pekat ut områden flor landsbygdsuweckling i
enlighet med vad som foreskrivs i MB 7 kap
18e$. Sedan kommunens forsta LIS-plan
antogs 2014har vissa ändringar gjorts i

Synpunkter på planforslaget kan lämnas senast
juli2020 via epost till kommun@amal.se
eller via brev till Plan- och fastighetsenheten,

strandskyddslagstiftningen. Sedan införandet

8ox62,66222 ÅmåI.

lis-plan/lis-plan/

Synpunkter på fiirslaget?
6

av LIS har synpunkter på reglerna och
tillämpningen av LIS framfofts.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Box 62

Kyrkogatan 2
662 37 Amål

0532-1 70 00

66222 Amål

Fax

E-post
kommun@amal.se
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Org.nr

Bankgiro

212000-1587 991-2353

Webb
www.amal.se
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Dnr KS 20201296

Svar på remiss - Förslag
om planbeskrivning

till Boverkets föreskrifter

och allmänna råd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande
och svarsdokument från Boverket.

Sammanfattning av ärendet
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till att på en
övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i
planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt möjligt är enhetlig,
strukturerad och tydlig. Tidigare har planbeskrivningen inte hanterats med tydlighet i regler och
vägledning utan det har istället uWecklats en praxis. Planbeskrivningen har inte heller varit en
del i det standardiseringsarbete som gjort gällande detaljplaner.
Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att planhandläggare på
kommunen behöver anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg.
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa
förutsättningar för nationell åtkomst.

Beslutsunderlag

. Missiv, Boverket
o Remiss: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, Boverket
. Konsekvensutredning: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning,
Boverket.
. Kommu nstyrelseförvaltn ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 192.
i

59

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

S

a

2020-05-26

rbetsutskott

192

sida
30

Dnr KS 20201296

Svar på remiss - Förslag
om planbeskrivning

till Boverkets föreskrifter

och allmänna råd

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande
och svarsdokument från Boverket,

Sammanfattning av ärendet
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till att på en
övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring av informationen i
planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt möjligt är enhetlig,
strukturerad och tydlig, Tidigare har planbeskrivningen inte hanterats med tydlighet i regler och
vägledning utan det har istället utvecklats en praxis. Planbeskrivningen har inte heller varit en
del i det standardiseringsarbete som gjort gällande detaljplaner.
Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att planhandläggare på
kommunen behöver anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg'
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa
förutsättningar för nationell åtkomst.

Beslutsunderlag

o
.
.
o

Missiv, Boverket
Remiss: Förstag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, Boverket
Konsekvensutredning: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning,
Boverket.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets
remissförfrågan enligt bifogat remissyttrande och svarsdokument från Boverket.

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

Utd

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-04-24
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g

en

Diarienummer

Sida

KS 20201296

1 (1)

Kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivning
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att svara på Boverkets remissförfrågan enligt bifogat
remissyttrande och svarsdokument från Boverket.

Sammanfattning av ärendet
Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning syftar till att
på en övergripande nivå reglera de grundläggande förutsättningarna för överföring
av informationen i planbeskrivningar. En förutsättning är att informationen så långt
möjligt är enhetlig, strukturerad och tydlig. Tidigare har planbeskrivningen inte
hanterats med tydlighet i regler och vägledning utan det har istället utvecklats en
praxis. Planbeskrivningen har inte heller varit en del i det standardiseringsarbete
som gjort gällande detaljplaner,

Den huvudsakliga konsekvensen av den föreslagna regleringen är att
planhandläggare på kommunen behöver anpassa sitt arbetssätt och sina verktyg.
Boverket har bedömt att det är nödvändigt att reglera formerna för överföring av
detaljplaneinformation för att möjliggöra återanvändning och att i framtiden skapa
förutsättningar för nationell åtkomst,

Beslutsunderlag

r
r
.

Missiv, Boverket
Remiss: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, Boverket
Konsekvensutredning: Förslag på föreskrifter och allmänna råd om
plan beskrivning, Boverket

Annika Wennerblom

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör

T.f. kommunchef

jonas. soderqvist@ mel lerud. se

Beslutet skickas
Ti

I

till

lväxten heten ( Bygg nadsnäm nden), Boverket

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Remissyttrande

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-04-24

Diarienummer

Sida

K520201296

1 (1)

Boverket

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivning
Remissyttrande
Melleruds kommun tillstyrker förslaget.

Förslaget
Melleruds kommun se stora fördelar och direkta nyttor med förslaget, som till
exempel ökad rättssäkerhet och tydlighet samt möjligheter till en ökad

tillgänglighet,
En enhetlig struktur för framtagande av planbeskrivningar ger mindre
tolkningsutrymme och osäkerheten i genomförandet av detaljplanen samt
underlättar för ovana läsare att enklare hitta den information de söker. En struktur
för digital åtkomst ökar tillgängligheten ytterligare.

Konsekvensutredning
Mel leruds kom m u n dela r Boverkets konsekvensutred

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordf

Beslutet skickas

n

i

ng,

Annika Wennerblom

T.f, kommunchef

till

Tillväxtenheten (Byggnadsnämnden), Boverket

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Boverket
Myndigheten för samhällsplanerinO,
byggande och boende

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning,

dnr:

635212018

Svar mailas

till

remiss@boverket.se

Datum
Remisslämnare
Organisation
Kontaktperson
E-postadress
Adress

Remissvar
Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering

2020-04-24
Kommunstyrelsen
Melleruds kommun
Jonas
Jonas

erud.se

0s30-18168

ss i

vald

X
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Boverket
Myndigheten för samhällsplanering.
byggande och boende

Föreskrift och
allmänt råd
(kapitel och
paragraf*)

Konsekvensutrednin g föreskrift
och allmänna råd
(sida)

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan
* Fyll gåirna i kapitel och paragraf enligt ftiljande: X kap. X

Ko m m en ta r/lVlotive ri n g

g.
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Ert fiirslag till ändring

lngrid Engqvist
hran:

Remiss

Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

den 23 april2020 13:02
Jonfjard, Stina

<

Remiss@boverket.se>

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
Missiv.pdf; Remiss BFS 2Oxx-xx förslag till föreskrift och allmänna råd om
planbeskrivning.pdf; Remiss Konsekvensutredning föreskrifter och allmänna råd om
planbeskrivning.pdf; Sändlista Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivning.pdf; Svarsfil Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd

om planbeskrivning.docx

Remiss: Förslag till Boverkets foreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning
Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag

till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och

tillhöra nde konsekvensbeskrivning.
Synpunkter på remissen lämnas senast den24juli 2020. Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil.
Frågor om remissen skickas

till remiss@boverket.se. Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats

www.boverket.se
Bilagor:

r
o
o
r
o

Missiv
BFS 20xx:xx förslag

till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

Konsekvensutredning

BFS 2Oxx:xx

Sändlista
Svarsfil

Med vänlig hälsning
Stina Jonfjärd

administratör
Prenumerera på Boverket remisser
Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
Telefon: växel 0455-35 30 00, direkt 0455-35 31 96
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona
stina. ionfiard@ boverket.se
wrlw. boverket. se

rttå-

Boverket
För att Boverket ska kunna utföra sitt uppdrag och hantera ditt ärende kommer Boverket att behandla
dina personuppgifter enligt GDPR. Följ lånken och läs om hur Boverket behandlar personuppgifter och
vilka rättigheter du har som registrerad. lnformation om hur Boverket behandlar personuppqifter
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rt)*"

Missiv
Diarienummer

Datum

2A20-04-23

Boverket

3.2.t

Myndigheten för samhållsplånering,
byggande och boende

Enlig sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om planbeskrivning
Ni filr härmed tillfiille att yttra er över fiirslag till Boverkets fiireskrifter och
allmiinna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning.
Synpunkter på remissen lämnas senast den24juli 2020. Lämna synpunkterna i
bifogad svarsfil.

I fiirsta hand ska remissynpunkterna låimnas via e-post till remiss@boverkgt.se.
Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jon$ärd, Box 534,
371 23 Karlskrona.
Frågor om remissen skickas
gär

till

remiss@boverket.sE.

att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se

Bilaga:

- BFS 2\20:xx

Förslag

till

Boverkets foreskrifter och allmåinna råd om planbe-

skrivning
- Konsekvensutredning BFS 2020:xx Förslag till Boverkets foreskrifter och
allmåinna råd om planbeskrivning

- Såindlista
- Svarsfil Förslag till Boverkets

fiireskrifter och allmiinna råd om planbeskriv-

ning

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn
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n

2020-06-03

gen

Änenoe ro
Ny detaljplan

Dnr 2019/130

för Resecentrum m.m. i Melleruds tätoft

Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring Bergs,
Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätort.

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäKige.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan är att anpassa planen efter de verksamheter som finns inom
området idag samt att utreda andra användningar som kan vara lämpliga i området, Frågan om
ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa kollektivt samt att skapa
utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader inom området som
har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas. Förslag på planområde och avgränsning framgår av
Kartbilaga 1.

Beslutsunderlag

. Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m. laga kraft 1992-05-07.
. Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31.
. Gällande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft I924-I2-I9.
o Gällande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08.
. Kartbilaga 1 - Karta över förslaget planområde, 2020-05-08
r Illustrationskarta över förslaget planområde, 2020-05-06
o Start-PM,2020-05-08,
. Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o

u

i

Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, 5 194.
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Komm
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sida
32

2020-os-26

nstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2019/130

Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds

tätoft

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området kring
Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätort,

2. detaljplanen ska antas

Bergs,

av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan är att anpassa planen efter de verksamheter som finns inom
området idag samt att utreda andra användningar som kan vara lämpliga i området, Frågan om
ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa kollektivt samt att skapa
utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader inom området som
har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas. Förslag på planområde och avgränsning framgår av
Kaftbilaga 1.

Beslutsunderlag

. Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m. laga kraft 1992-05-07.
. Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31.
. Gällande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft L924-L2-79.
. Gällande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08.
o Kartbilaga 1 - Karta över förslaget planområde, 2020-05-08
r Illustrationskarta över förslaget planområde, 2020-05-06
r Start-PM,2020-05-08.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan for området kring
Melleruds Resecentrum och söderut till brandstationen i Melleruds tätort.

2. detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes

Utdragsbestyrkande
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2020-05-14
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KS 2019/130
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r

(2)

Kommunstyrelsen

Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds
Förslag

tätort

till beslut

Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan
för området kring Bergs, resecentrumet och söderut till brandstationen i
Melleruds tätort. Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med en ny detaljplan är att anpassa planen efter de verksamheter som finns
inom området idag samt att utreda andra användningar som kan vara lämpliga i
området. Frågan om ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa
kollektivt samt att skapa utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt
ska de byggnader inom området som har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas.
Förslag på planområde och avgränsning framgår av Kartbilaga 1.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.
.
.

Gällande detaljplan för Stationsområdet m.m., laga kraft 1992-05-07.
Gällande stadsplan för östra delen av Melleruds Köping, laga kraft 1960-12-31
Gällande Stadsplan Melleruds Köping, laga kraft L924-L2-L9.
Gällande detaljplan för utbyggnad av Dalslandsgatan, laga kraft 1990-02-08.
Kartbilaga 1 - Kafta över förslaget planområde, 2020-05-08
Illustrationskarta över förslaget planområde, 2020-05-06
Staft-PM, 2020-05-08

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Detaljplanerna som gäller idag tillåter endast vårdverksamhet på fastigheten där
fore detta Bergs sjukhem är beläget, endast järnvägsändamål vid stationshuset
och Stinsen och där brandstationen är placerad medges endast användningen
småindustri. Dessa verksamheter är i och med det planstridiga.

Syftet med en ny detaljplan är att anpassa planen efter de verksamheter som finns
inom området idag samt att utreda andra användningar som kan vara lämpliga i
området. Frågan om ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa
kollektivt samt att skapa utrymme för en bussgata ska även utredas. Samtidigt ska
de byggnader inom området som har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas.
Förslag på planområde och avgränsning framgår av Kartbilaga 1.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-14

Diarienummer

Sida

KS 2019/130

2 (2)

Ekonomiska konsekvenser

Inför den nya detaljplanen behöver ett antal utredningar göras. Tillväxtenheten
bedömer att följande utredningar behövs:

-

Geoteknisk utredning

Miljötekniskutredning
Trafikbullerutredning
Riskanalys

-

Farligt gods

Ev.Fastighetsutredning
Ev. Dagvattenutredning
Ev. Trafikutredning

Det är svårt att beräkna den totala kostanden för en ny detaljplan. Kostnaden
beror hur omfattande planen blir och om ytterligare utredningar krävs.
Tillväxtenheten har försökt att göra en så realistisk uppskattning som möjligt med
de förutsättningar och osäkerheter som ett planarbete medför och utifrån den
erfarenhet som finns av andra planarbeten. Tillväxtenheten uppskattar att den
totala kostnaden bör hamna på cirka 600-900 tkr. Den administrativa kostnaden
för kommunen medräknad.
Tidsplan

Tillväxtenheten bedömer att arbetet med detaljplanen bör ta mellan B-11 månader
från det att planprocessen startar. Komplikationer och oförutsebara händelser kan
forlänga planprocessen.
Annika Wennerblom

Jonas Söderqvist
Handläggande tjänsteman
jonas.soderqvist@mellerud.se

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden
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Diarienummer:

BN 2019.56.2L4

/

Datum: 2020-05-08

KS 2019/130

Vilket område gäller det: Västra sidan av järnvägen i Melleruds tätort. Från Bergs till
brandstationen.

Detaljplanens syfte: Syftet med en ny detaljplan är att anpassa användningen efter de
verksamheter som finns inom området idag samt att utreda andra användningstyper som kan vara
lämpliga i området. Frågan om ytterligare parkeringsutrymme för att öka möjligheten att resa
kollektivt samt att skapa utrymme för en bussgata ska också utredas. Samtidigt ska de byggnader
inom området som har ett högt kulturhistoriskt värde skyddas.

JA

Ställningstaganden gällande planen
A

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

B

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

c

Medför detaljplanen betydande
ekonomiska åtaganden för kommunen?

D

Är detaljplanen av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt:

1.

Är planen av betydande intresse för

2.

allmänheten?
Omfattar planen stora områden?

3.

Reglerar planen många motstridiga
intressen?

4.

Omfattar planen särskilt känsliga

NEJ

Kommentar

x

X
X

Järnväg <-> bebyggelse

miljöer?

5.

Medför planen betydande
miljöpåverkan?

Förslag på vem som ska anta detaljplanen:

Kommunfullmäktige

X

Byggnadsnämnden

Motivering:

Då det förslagna planområdet ligger inom ett område med flera
statliga intressen och att detaljplanen kan vara av stort intresse för allmänheten
gör Tillväxtenheten den bedömningen att det är lämpligast att detaljplanen antas
av Kommunfullmäktige.

Besöksadress: Storgatan 73,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post; kommunen@mellerud,se
Otg,fi| 2I2 000-148B I www.mellerud.se
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

2020-06-03

gen

Dnr KS 20201274

ARENDE 11

Uppföljning av intern kontrollplan rapport1.l2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rappott L12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll foftlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020, S 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
r
.

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll L/2020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, 5 47.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

BILAGA

Årendet hehandtas av arbetsutskoltet den 9 juni 2O2O,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-0s-29

i

n

gen

Diarienummer

Sida

K520201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan rappott Ll2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport L12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor,

I

anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäKige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020,9 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020,

Beslutsunderlag

r
o

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll L12020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04,9 47.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud,se

212000-1488

E-post

75

kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MAI{TRÄDESPROTO KO LL

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-0s-04

947

sida
11

Dnr KUN zAZArc

Uppföljning ay Intern kontrollplan 2020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att såkerstiilla att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande må!, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet
förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vid nämndens sammanträde 2020-02-10 faststålldes den interna kontrollplanen för 2020.
Diskussion

king hur nämnden ska stiirka sin uppföljning av kontrollplanen.

Förvaltningschefen och skolsamordnaren redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Rapport Internkontroll april 2020
Tjänsteskrivelse Intemkontroll prognos

Beslutet skickas

1

till
(*

Kommunstyrelsen

Justerandes slgn

MStp

N

Utdragsbestyrkande
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

i

n

2020-06-03

ge n

Änenoe rz

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportU2O2O för byggnadsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Byggnadsnämnden avseende rapport t 12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/boklut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rappoftera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2020, $ 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.

Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll 112020
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 5 78.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den gjuni 2O2O,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS
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nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2020-0s-29

Diarienummer

Sida

Ks 20201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan rapport ll2020 för byggnadsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Byggnadsnämnden avseende rapport t 12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska

prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2020, $ 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

o
.

Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll 112020
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, g78.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

78

kommunen@mellerud.se

Bankgiro

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

sida

2020-04-22

39

578

Intern kontroll prognos

1

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden gdkänner redovisningen av intern kontroll prognos 1.

Sammanfattning av ärendet
En intern kontroll ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås;

. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
r Tlllförlitlig finansiell rappoAering och information om verksamheten
r Efterlevnad av tillämpliga lagar. föreskrifter, riktlinjer, reglementen,
Eeslutsunderlag

.

Byggnadsnämnden intern kontroll, prognos

1

Beslutet skickas tlll
Kommunstyrelsen

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ko m m u

nstyre lseförva ltn

ÄRENDE

i

ng

2020-06-03

en

13

Dnr KS 20201207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av proiekt
Jobbredo
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt'tobbredo".
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2020-06-03

Änrnoe r+

Dnr KS 20191214

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet (Telaris) och
avslutar ärendet,

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att bygga om Telaris till en
förskola, Senaste användningen hade varit kontor till LSS-enheten,
Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar var tiden samt ett gott
samarbete med verkamheten så att lokalerna blev ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl
fu n gera nde sa ma rbete mel la n entreprenör, verkam het och fastig hetsen heten.
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram och den resluterade
att vifick såga upp Wå stora fönster för att få in tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist.

Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens utemiljö skulle vara var
även krav vi fick i bygglovet.
Under projeKets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i projektet och vi har även fått
ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från andra projekt för att klara kostnaderna

i

projektet,
Lokalerna har blivit mycket fina och verkamheten verkar trivas bra,
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa var kopplade på
avloppledningen enl utredning som VA gjort på ovidkommande vatten, detta har inte belastat

projektet.

TaKargen på huset har tagits som reinvestering på fastighet,

Beslutsunderlag

o
o
r
o
.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 80
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, 5 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-L2, 9 35.
Slutredovisning,
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.

Årendet beha ndtas av a rbetsutskottet den 9 jun i 2O2O.
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MELLERUDS

Kom m u n styre seförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-05-25

I

i

nge

n

Diarienummer

Sida

K520191214

L (2)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt
Förskola Tornet 2 (Telaris) och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att bygga om Telaris till en
förskola. Senaste användningen hade varit kontor till LSS-enheten.
Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar var tiden samt ett gott
samarbete med verksamheten så att lokalerna blev ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl
fungerande samarbete mellan entreprenör, verksamhet och fastighetsenheten.
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram och den resulterade

i

att vi fick såga upp två stora fönster för att få in tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist.
Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens utemiljö skulle vara var
även krav vi fick i bygglovet.
Under projektets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i projektet och vi har även fått
ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från andra projekt för att klara kostnaderna

i

projektet.
Lokalerna har blivit mycket fina och verksamheten verkar trivas bra.
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa var kopplade på
avloppsledningen enligt utredning som VA gjort på ovidkommande vatten, detta har inte
belastat projektet.
Taksargen på huset har tagits som reinvestering på fastighet.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0
. Kommunstyrelsens beslut 20I9-II-I3, g22B
. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-L2, S 35.
. Slutredovisning.
Linda Hamrin

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Projektingenjör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

82
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm unstyrelseförva ltningen

KOMMUN

Datum
2020-05-25

Beslutet skickas

till

Samhä I lsbygg nadschefen

Projektingenjören
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

83

Diarienummer

Sida

KS20r9l2L4

2 (2)

Slutredovisning
Projektets namn

Förskola Tornet 2
Projektnummer

8435

KS 2019t214 S80 5228 S35

Beslut

Beskrivning projekt

Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att
bygga om Telaris till en förskola. Senaste användningen hade varit
kontor till LSS-enheten.

Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar var
tiden samt ett gott samarbete med verksamheten så att lokalerna blev
ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl fungerande samarbete mellan
entreprenör, verksamhet och fastighetsen heten.
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram
och den resluterade i att vi fick såga upp två stora fönster för att få in
tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist.
Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens
utemiljö skulle vara var även krav vi fick i bygglovet.
Under projektets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i projektet
och vi har även fått ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från
andra projekt för att klara kostnaderna i projektet.
Lokalerna har blivit mycket fina och verksamheten verkar trivas bra.
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa

var kopplade på avloppledningen enl utredning som VA gjort på
ovidkommande vatten, detta har inte belastat projektet.

Ekonomisk redovisning

År 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Är

2O2O

Ar 2021

Summa

2667 622
3 800 000

3 800 000
0

Omdisponering

225 000

225 000
0
0
0

Kostnader

-1132378

-2856 223

-3 988 601
0

Summa

2667 622

36 399

Projektet avslutas

0

2019-04-30

84

36 399

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2024-42-12

Kommunstyrelsen

sida
16

Dnr KS 20t91214

935

Projekt Förckola Tornet 2' omfördelning av medel
Kommunstyrclsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfordela 225 tkr till projekt Förskola Tornet 2 (8435) från

r projekt Snickargatan, breddning (8429) 110 tkr
o projekt Skolmöbler 70L6 (8272) 115 tkr
Sammanfattning av ärendet
Projektet Förskola Tornet 2 har ingen egen budget för inredning av hall, skötrum och kök. Det
har också uppkommit ökade kostnader för iordningställande av utemiljö, bland annat deponi av
stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek.
På grund av ovanstående tillkommande kostnader behövs ytterligare medel om 225 tkr tillföras

projeK Förskola Tornet 2 (8435).

Beslutsunderlag

.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse,

o Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, 5 34.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följandel
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till proJekt Förskola Tornet 2 (8a35) från

r
r

projekt Snickargatan, breddning
projekt Skolmöbler 20L6

(8429)

(8272)

110 tkr
115 tkr

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

Beelutet skickas

tlll

Samhällsbygg nadschefen

Enhetschef Fjä rruärme/fastighet
Projektingenjören
Ekonom sam hällsbyggnadsförua ltningen

Utdragsbestyrkande

lusterandes slgn
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sarnmanträdesdatum
2019-11-13

g

228

sida
22

Dnr KS 20191214

Pro'jekt Förckola Tornet 2, omfördelning av medel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från Projekt Åingenäs
busshållsptab till projekt Ftirckola Tornet 2.

Sammanfattning av ärendet
På grund av följande ståillda krav i bygglovsbeslutet den 25 september 2019, 5 112, behövs
ytterligare medel (300 tkr) för projeh Förskola Tornet 2:

.
.
r

Bullerplank ska uppföras mot fastigheten Tornet 6.

förrådsbyggnad för barnvagnar ska uppföras så att den lått kan förflyttas, vid ev' grävningar
inom U-område.
Den oönskade växtligheten åtgärdas inom kvafteret Tornet i enlighet med framställda
yttranden, där kommunens rådighet så år möjlig.

Beslutsunderlag

r
r
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0'
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25, 5 112'
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, 5 314.

Förslag

till beslut

på sammantrådet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från PQekt Ångenäs
busshållsplats till projekt Förskola Tornet 2.

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

Beslutet skickae

till

Samhäl lsbygg nadchefen

Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Utdragsbestyrkande

sign
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Dnr KS Z0t9/274

Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet 2
(Telaris lokaler)
Kommunfu llmäkti ges beslut
Kommunful lmåktige beslutar att

1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfällig förskola
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris.
2. omfördela investeringsmedel från projekt Torg/Parker (8318) på f o+O ttr
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr.

3. uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahl6ns tomt)
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfälliga förskolan.

4. enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler

på

Storgatan 17.

Sammanfattning av ärendet
Olika förslag på lösningar för att möta behovet av förskoleplatser har diskuterats,
Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2A19, S 116, att ge kommunchefen iuppdrag
att fortsätta beredningen av årendet utifrån förd diskussion och ta upp årendet till
ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019,
Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2OL9, g L24, att ge kommunchefen i
uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och samhällsbyggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en förskola i centrala
Mellerud (Telaris lokaler). Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 7 maj 2019.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
r

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 20L9-04-09, 5 116,
Arbetsutskottets beslut 20rc-A4-23, g t24.
Arbetsutskottets beslut 20L9-05-07, 5 L47.
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-15, 5 115.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Marianne Sand Wallin (S) och Karin Nodin (C): Bifali till kommunstyrelsens förslag
enligt följande:
Kommu nfullmåktige beslutar

att

1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfållig förskola
Blåklinten till tillfållig förskola Telaris
2. omfördela investeringsmedel från projekt TorglParker (8318) på f O+O ttr
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr
Utd ragsbestyrka nde
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3. uppdra till fastighetsenheten att uppråtta arrendeavtal mellan AB Melleruds
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahl6ns tomt)
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfålliga förskolan,

4, enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler
Storgatan 17.

på

Beslutsgång
Ordföranden frågar på forslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Beslutet skickas
Sam hä I lsbyg

g

till

nadschefe n

hetschefen fjä rrvå rme/fastig het
Ekonom sam hällsbygg nadsfö rvaltni ngen
Ekonomichefen
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
VD AB Melleruds Boståder
En

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
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Ren hå I lningsföreskrifter

Dnr KS 20201327

för

ndskomm unerna Mel lerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Da Isla

Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången. Anpassningar har gjots för att
uppfylla gällande lagar och regler.
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande

kommuner.

Beslutsunderlag

o
.
o

Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 181.

BILAGA
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Dnr KS 2020/327

s 181

Da lslandskommu nerna Mel lerud'
Dals-Ed
Färgelanda, Bengtsfors och

Renhå ll n i ngsföreskrifter

för

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången. Anpassningar har gjorts för att
uppfylla gällande lagar och regler.
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande

kommuner.

Beslutsunderlag

o
.

Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Sam hä lsbygg nadsförvaltni ngens tjä nsteskrivelse,

Förslag

I

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige fastställer gemensamma
renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner enligt
föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Datum
2020-05-15

Diarienummer

Sida

K520201327

1 (1)

Kommunfullmäktige

gsföreskrifter för Da lsla ndskom m u nerna
Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Ren hå I ln

Förslag

i

n

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer reviderade gemensamma Renhållningsföreskrifter
för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud som beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången.
Anpassningar har gjorts för att uppfflla gällande lagar och regler.
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga
deltagande kommuner.

Beslutsunderlag

.

Förslag till reviderade renhållningsföreskrifter

Magnus Olsson
Förualtningschef

Maria Melkersson
Handläggande tjänsteman

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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ARENDE 16

Dnr KS 2018/383

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana isunnanåskogen
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige besluta r att

1.

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.

2,

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana,
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå,
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
område och kan uWeckla detta tillsammans med andra markägare.

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar,
Under hösten 2020 och vintern 20201202I ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
ska utföras under våren 202L.I etapp 2 som går mellan Vita Sannar och östra Järn planeras
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom
åren förfallit och behöver rustas upp,
Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
monkeybar, bänkpress, armgång etc, längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva i området med olika sporter.
Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.

Beslutsunderlag

o Motion.
. Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5 289.
. Sam häl lsbygg nadsförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 184.
i
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Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1,

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021'

ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå,

2. kommunstyrelsen
3.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana.
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå,
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
område och kan uUeckla detta tillsammans med andra markägare.

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
San nar, ska fä rdigstä llas med informationstavlor och led markeringa r'
Under hösten 2020 och vintern 202012021ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
ska utföras under våren 2O2L.I etapp 2 som går mellan Vita Sannar och Östra Järn planeras
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom
åren förfallit och behöver rustas upp'
Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
monkeybar, bänkpress, armgång etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva i området med olika sporter.
Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.

Beslutsunderlag

o
.
.

Motion.

Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5289.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag tilt beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan

1.

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
AV etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021

Utd
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kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

ger samhällsbyggnadsförualtningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag, Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

3. kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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KS 2018/383

1(2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.

2.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och fcireningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt forslag med finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana.
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå,
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
område och kan utveckla detta tillsammans med andra markägare.

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar.
Under hösten 2020 och vintern 20201202I ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
ska utföras under våren Z02LI etapp 2 som går mellan Vita Sannar och Östra Järn planeras
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom
åren förfallit och behöver rustas upp.
Här finns stora mojligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
monkeybar, bänkpress, armgång etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva iområdet med olika sporter.

Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltni
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Beslutsunderlag

o Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5 289

Magnus Olsson

Patrik Tellander

samhällsbyggnadschef

Utredare/utbildare
0s30-182 16
patrik.tellander@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Roland Björndahl (M)
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2018/383.823

Motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen,
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna forslag

till svar.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde

den

20 november 2018.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i
Sunnanäskogen som innehåller en hinderbana.

Beslutsunderlag

.

Motion.

Förslag titl beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
Arbetsutskottet besluta r att
1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna forslag
till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde

den

20 november 2018.

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

Beslutet skickas
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Förslag till beslut:
Kommunfullmiiktige ger tjiinstemiinnen i uppdrag att upprätta ett ftrslag på
motionsslinga i Sunnanåskogen som innehåller en hinderbana-

Bakgrund:
Mellerud är och ftirsöker vara en a.ktiv kommun med bollhallar och fotbollsplaner,
men vi behöver utvecklas och vara med i tiden. Som alla vet så iir det viktigt med
motion, men borde finnas i fler former iin asfaltslöpning.

I

Sverige idag åir OCR (obstacle course racelhinderbanelöpning) en av de snabbast
viixande sporterna. OCR började fa ftiste i Sverige 2015 med de kiinda tävlingarna
Tough Viking och Toughest, men har sedan dess våixt explosionsartat och var och
varannan stad och ort inftir a1lt fler platser ftir triining till OCR.

Melierud lar id ag en forenng som de1vis ib bdägen i Alingsås dä ingenbana ellet
triiningsställe finns i Mellerud. Denna fti'rening har idag 6 stycken personer som
kvalificerat sig till VM och 7 stycken som kvalificerat sig till EM i OCR.
En hinderbmra brukat generellt irmshålla traiVskogslöpning, hinder i form av
väggar och ställningar som innehåller olika hinder så som armgång/monkeybar,
ringar, oiika former av rephinder osv.

I Mellerud har vi en otroligt fin natur som man kan liirlägga en vacker bana som
innefattar stationer med hinder.

Mellerud den 30 maj 2018

Roland Björndahl
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Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är intresserade
av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan finansieras
med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på 370 liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.
Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i
Melleruds kommun,
Sedan 2019-01-01 så är det gratis att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre. Oftast kommer man med fyllda kärror till Hunnebyn och har annat med,
Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 44145 det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 46147
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor.

Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15
till och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.
Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 7t0 kronor,
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa
kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning.

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.
Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton.
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar B kronor/st.
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och
hur man ska fördela kostnaden för detta,
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

o Motion.
r Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, 5 240.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 185.
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Dnr KS 20tB/34I

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är intresserade
av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan finansieras
med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på 370 liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.

Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall, När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i
Melleruds kommun.
Sedan 2019-01-01 så är det gratis

att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som
personbilskärror
kommer med
under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre. Oftast kommer man med ffllda kärror till Hunnebyn och har annat med.
Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 44145 det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 tillvecka 46147
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor.

Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15
till och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.
Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor.
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet

till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa

kommuner sker endast i tätort, Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning,

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.
Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton,
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar B kronor/st.
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och
hur man ska fördela kostnaden för detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

o

Motion.

.
.

Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, 9 240.
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som
besvarad genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att
undersöka hur många som är intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om
intresse finns och tjänsten kan finansieras med en rimlig säftaxa så kommer vi att erbjuda
denna tjänst.

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

Justerandes

Utdragsbestyrkande

s
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nstyrelseforva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS 2018/341

1 (2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är intresserade
av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan finansieras
med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjånst.

i

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) foreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl p3 370liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.
Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätofterna i
Melleruds kommun.
Sedan 2019-01-01 så är det gratis

att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre. Oftast kommer man med fyllda kärror till Hunnebyn och har annat med.

Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 tillvecka 44145'
det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 tillvecka 46147
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor.
Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till
och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.

Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 7I0 kronor.
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa
kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning.

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-04-2r

Diarienummer

Sida

KS 2018/341

2 (2)

Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton.
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms, Utkörning av ett kärl kostar B kronor/st.
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade och var man önskar detta tjänst.
Då ser man hur många som är intresserade och hur man ska fördela kostnaden för detta.
Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

r
.

Motion.

Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, 5 240

Magnus Olsson
lsbygg nadschefen

Sa m hä

Patrik Tellander

Utredare/utbildare
0530-182 16

I

patrik.tellander@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Roland Björndahl (M)
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2OLB/34L.452

Motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna, utredn ingsuppdrag
Arbets utskottets beslut
Arbetsutskottet

besl uta

r att

1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
20 november 2018.

den

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärt på :zo liter för
trädgårdsavfal I u nder sommarmånåderna.

Beslutsunderlag

o

Motion.

till beslut

på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1' ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
20 november 2018.
Förslag

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

Beslutet skickas

till

Sa m hä I lsbyg g nadschefe n

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
I
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Motion om trädgårdsavfall.

20]8 -05- 1 5

'(s 2ott
3Y;t

I
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Det borde finnas ett extra kärl för trädgårdsavfall från mitten av april
till mitten av oktober.
Vänersborgs kommun har ett sådant system som fungerar utmärkt
och kostar ca. 700 kr/är och tömning varannan vecka.

Detta skulle förhoppningsvis minska avfall I naturen , vilket är ett
problem idag.
Därför föreslår jag att ett kärl på 370 liter erbjuds villaägare under
som ma rmå naderna.

Moderaterna I Mellerud
Roland Björndahl
20L 05 L4
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ARENDE 18

Stöd

Dnr KS 20201361

till lokalhyresgäster enligt

SFS 2020t237

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med kommunens hyresgäster

som

omfattas av regeringens förordning SFS 2020: 237, om 50 procents hyressänkning för
perioden 1 april till och med 30 juni 2020,

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka om delfinansiering

motsvarande 25
procent för hyressänkningen hos Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020.

3.

kostnad som kommunen ansvarar för särredovisas, dvs. bokföras mot aktivitet covid-19
(Corona).

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tagit fram en förordning for att stödJa särskilt utsatta lokalhyresgäster med
anledning av covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen
om en rabatt på hyran under perioden den lapril till och med den 30 juni 2020 svarar staten
gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.
Vissa av kommunens lokalhyresgäster tillhör de branscher som är extra hårt drabbade

ekonomiskt och som omfattas av denna möjlighet.
Samhällsbyggandschefen föreslås få i uppdrag att teckna sSdana avtal som omfattas av
hyresrabatten samt att sedan återsöka medel från Länsstyrelsen. Kostnaden och bidraget ska
sedan särredovisas,

Beslutsunderlag

.
.
.

o

Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått
rabatt på hyran
Lista på Stttt koder för berättigade branscher.
Samhäl lsbygg nadsförualtni ngens tjä nsteskrivelse,
Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 182.
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Dnr KS 2020136L

s 182

Stöd

Sammanträdesdatum

till lokalhyresgäster enligt SFS 20201237

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
teckna avtal med kommunens hyresgäster som
omfattas av regeringens förordning SFS 2020: 237, om 50 procents hyressänkning för
perioden 1 april till och med 30 juni 2020.

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka om delfinansiering

motsvarande 25
procent för hyressänkningen hos Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020'

3.

kostnad som kommunen ansvarar för särredovisas, dvs, bokföras mot aktivitet covid-19
(Corona).

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tagit fram en förordning for att stödJa särskilt utsatta lokalhyresgäster med
anledning av covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen
om en rabatt på hyran under perioden den lapril till och med den 30 juni 2020 svarar staten
gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.
Vissa av kommunens lokalhyresgäster tillhör de branscher som är extra hårt drabbade

ekonomiskt och som omfattas av denna möjlighet.
Samhällsbyggandschefen föreslås få i uppdrag att teckna sSdana avtal som omfattas av
hyresrabatten samt att sedan återsöka medel från Länsstyrelsen. Kostnaden och bidraget ska
sedan särredovisas.

Beslutsunderlag

.
.
.

Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått
rabatt på hyran
Lista på SNI koder för berättigade branscher.
Samhä lsbygg nadsförva ltni ngens tjä nsteskrivelse'
I

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal med kommunens hyresgäster

som

omfattas av regeringens förordning SFS 2020: 237, om 50 procents hyressänkning för
perioden 1 april till och med 30 juni 2020'

2.

ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ansöka om delfinansiering motsvarande 25
procent för hyressänkningen hos Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020'

3.

kostnad som kommunen ansvarar för särredovisas, dvs. bokföras mot aktivitet covid-l9
(Corona).

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

Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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Kommunstyrelsen

Stöd

till lokalhyresgäster enligt

Förslag

SFS 2O2Ot237

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1,

att teckna avtal med
kommunens hyresgäster som omfattas av regeringens förordning
SFS 2020:237, om 50 procents hyressänkning för perioden 1
april till och med 30 juni 2O2O.
Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag

2. Ge samhällsbyggnadschefen

i uppdrag att ansöka om
delfinansiering motsvarande 25 procent för hyressänkningen hos
Länsstyrelsen senast 31 oktober 2020,

3.

Kostnad som kommunen ansvarar för särredovisas, dvs. bokföras
mot aktivitet covid-19 (Corona),

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har tagit fram en förordning för att stödja särskilt utsatta
lokalhyresgäster med anledning av covid-19. Om en överenskommelse
träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran
under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 svarar staten
gentemot hyresvärden for en del av den rabatten.
Vissa av kommunens lokalhyresgäster tillhör de branscher som är extra
hårt drabbade ekonomiskt och som omfattas av denna möjlighet.

Samhällsbyggandschefen föreslås få i uppdrag att teckna sådana avtal
som omfattas av hyresrabatten samt att sedan återsöka medel från
Länsstyrelsen. Kostnaden och bidraget ska sedan särredovisas.

Beslutsunderlag

.
o

Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa
lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
Lista på SttlI koder för berättigade branscher.

Beskrivning av ärendet
Bakorund

Regeringen har tagit fram en förordning som syftar till att stödja vissa
lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset
som orsakar sjukdomen covid-19, Om en överenskommelse träffas
mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 AO MELLERUD

Storgatan 11

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Organisationsnr

Fax
109
0530-181 01

Webb

Plusgiro

212000-1488

www.mellerud.se

perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 svarar staten
gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.
För kommunens lokalhyresgäster finns det vissa som tillhör branscher
som är extra hårt drabbade ekonomiskt och som omfattas av denna
möjlighet,

Analys
En genomgång av företagen som hyr lokaler av kommunen har gjorts,

Av 37 hyresavtal är t7 avtal tecknade med verksamheter som är
registrerade med sådan SNI-kod att de berörs av möjligheten till stöd.
Vissa bolag är registrerade på flera branschkoder och där är det viktigt
att man i avtalet som tecknas mellan kommunen och hyresgästen
klargör att bolaget blir återbetalningsskyldig till kommunen om
Länsstyrelsen i en granskning anser att man inte är berättigad till stöd.
Overväoanden

I samband med att detta ärende avgörs bör det vägas in hur privata
hyresvärdar i kommunen ser på detta stöd till hyresgästerna eftersom
2b procent av stödet finansieras av hyresvärden. Vi förordar ändå att
kommunen ger detta stöd eftersom att eventuella tomställda lokaler
kommer bli ivåra att få liknande hyresgäster och därmed intäkter i
framtiden.
Ekonomiska konsekvenser
Om alla hyresgäster som omfattas av regeringens utpekade branscher nyttjar
möjligheten att teckna sådant avtal med kommunen kommer 50 procent
hyresreduktion under perioden 1 april till och med 30 juni 2020 uppgå till 290 000
kr. Av dessa kan kommunen återsöka maximalt 25 procent av ordinarie hyra. Det
innebär att hyresrabatten inklusive det statliga stödet skulle kosta kommunen 145

000 kr,

Slutsatser
Förslaget är att Melleruds kommun är att ge förvaltningen i uppdrag att
teckni sådana avtal enligt regeringens förordning samt att återsöka
medel hos Länsstyrelsen,

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Ekonom Samhällsbygg nad
En hetschef Fastig hetsen heten
Förva ltn i ngschef Sa m hä I lsbygg nad
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Förslag som skickats till Kommissionen - föreslagna branscher att ta emot hyresstöd (200409)
Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andta vetksamheter ät de branscher som nämns i överenskommelsen mellan tegeringen, C och L.
Gulmarkeringen indikerar om det är på 3 eller 5 siffemivå.
Föreslagna

lva
siffer

x
x

45
45

x
X

Detaljgrupp

Benämning

(Officiell
kodstruktur)

451

45.1 1 0

45110

451

45,'191

451 91

45

451

45.',!92

45192

45

453

45.320

45320

med personbilar och lätta motorfordon
Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

X

45

454

45.400

45400

Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör

x
x

47

471

47.',tg'l

471g'.l,

471

47.199

47199

Annan varuhus- och stormarknadshandel
Ovrig detaljhandel med brett sortiment

x

47
47

47210

47

472
472

47,210

x

47.220

47220

x
x

47

472

47.230

47230

472

47.241

47241

X

47
47

47242

47

472
472

47.242

X

47.250

47250

x

47

472

47.260

47260

x

47
47

472

47.291
47.299

x
x

x

47
47

47291

butikshandel med alkoholhaltiga och andra rycker
handel med tobaksvaror

47.300

47299
47300

474

47.410

47410

Specialiserad butikshandel med hälsokost
Ovrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel

47420
47430

Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Specialiserad butikshandel med textilier
Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror

472
473

47
47

474

X

474

47.420
47.430

x

47

475

47.510

47510

x

47

475

47.521

47521

X

Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
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Specialiserad butikshandel med järn- och WS-varor
Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker

x

47

475

47.522

47522

x
x

47
47

475
475

47.523
47.53'l

47523
4753'l

x

47

475

47.532

47532

Specialiserad butikshandel med inredningstextilier

x

47

475

47.540

47540

Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater

X

47
47

475

47.591

47591

Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet

x

475

47592

X

47

475

47.592
47.593

47593

Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler
Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror

X

47

47.595

47594
47595

Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar
Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter

x

47
47

475
475

47.594

x

476

47.610

47610

x

47

476

47.621

47621

Specialiserad butikshandel med böcker
Specialiserad butikshandel med tidningar

X

47

X

47

476
476

47.622
47.630

47622
47630

Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror
Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik
och bild

x

47

476

47.641

47641

Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar

x

47

476

47.642

47642

Specialiserad butikshandel med cyklar

x

47

47.643

47643

x

47

476
476

47.650

47650

Specialiserad butikshandel med båtar
Specialiserad butikshandel med spel och leksaker

x

47

477

47 -711

477't1

x
x

47
47

477

47.7't2

47712

x

47

477
477

47.7't3
47.714

47713
47714

X

477
477

47.715

47715

47.721

47721

X

47
47
47

47.722

47722

x

47

477
477

47.730

X

47
47
47

477

47730
47740

477

47.740
47.750

477

47.761

47761

47

477

47.762

47762

47
47

477

47.771

47771

477

47.772

47772

X

x
x

x
x
X

47750

Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad

Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
Specialiserad butikshandel med herrkläder
Specialiserad butikshandel med damkläder
Specialiserad butikshandel med barnkläder
Specialiserad butikshandel med pälsar
Specialiserad butikshandel med skodon
Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror
Apotekshandel
Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur
Specialiserad butikshandel med ur
Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
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X

47

477

47.781

47781

Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom
fotoutrustning

x

47

477

47.782

47782

X

47

477

47.783

47783

Specialiserad butikshandel med fotoutrustning
Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet

x
x

47
47

477
477

47.784

47784

Specialiserad butikshandel med mynt och frimårken

47.789

47789

Ovrig specialiserad butikshandel

X

47

47.791

47791

X

47

477
477

47.792

47792

Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker
Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor

x

47
47

477

47.793

47793

X

478

47.810

47810

x

47

47.820

47820

X

47

478
478

Auktioner i butik
Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon

47.890

47890

Torg- och marknadshandel med övriga varor

HOTELL OCH RESTAURANG
x

55

551

55.'t 01

551 01

Hotellverksamhet med restaurangrörelse

x

55

551

55.102

551 02

Drift av konferensanläggningar

x

55

551

55.1 03

551 03

x

55

55.20',1

5520',!

Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
Vandrarhemsverksamhet

X

55

552
552

55.202

55

553

55.300

55202
55300

Stugbyverksamhet m.m.

x
x

55

559

55.900

55900

Annan logiverksamhet

x

56

561

56.1 00

561 00

Restaurangverksamhet

X

56

562

56.210

56210

x

56

562

56.291

56291

Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
Drift av personalmatsalar

x

56

562

56.292

56292

X

56

562

56293

X

56

562

56.293
56.294

x

56

562

56.299

56294
56299

x

56

563

56.300

56300

Ovrig cateringverksamhet
Barverksamhet

Campingplatsverksamhet

Centralköksverksamhet för sjukhus
Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Cateringverksamhet för transportsektorn

VISSA ANDRA VERKSAM HETER
x

59

591

59.140

59140

Filmvisning

X

79

79.110

791 10

Resebyråverksamhet

X

79

791
791

79j20

x

79

799

79.900

79120
79900

Turisl och bokningsservice

x

82

823

82.300

82300

X

86

862

86230

X

86

869

86.230
86.904

86904

Researrangemang
Arrangemang av kongresser och mässor
Tandläkarverksamhet
Tandhygienistverksamhet
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x
x

86

869

90

900

x
x

90

900

90

x
X

86.905
90.010

86905

Fysioterapeutisk verksamhet o.d.

9001 0

Artistisk verksamhet

900

90.020
90.030

90020
90030

Stödtiänster till artistisk verksamhet
Litterärt och konstnärligt skapande

90

900

90.040

90040

91

910

91.O20

91020

Drift av teatrar, konserthus o.d.
Museiverksamhet

X

91

910

91 .040

91040

X

93

931

93.119

931 19

x
x

93

931

93.120

93120

93

931

93.130

931 30

x

93

93210

Nöjes- och temaparksverksamhet

93

932
932

93.210

x

93.290

93290

x

95

951

95.1 10

951 10

Ovrig fritids- och nöjesverksamhet
Reparation av datorer och kringutrustning

X

95

951

95.120

95120

x

95

952

95210

Reparation av kommunikationsutrustning
Reparation av hemelektronik

x

95

952

95.210
95.220

95220

Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård

95.230
95.240

95230

95.250

95240
95250

Lagning av skodon och lädervaror
Reparation av möbler och heminredning
Reparation av ur och guldsmedsvaror
Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar

Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
Drift av sporthallar, idroftsplatser och andra sportanläggningar
Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
Drift av gymanläggningar

x

95

x

95

x
x

95
95

952
952
952
952

95.290

95290

x

96

960

96.021

96021

Hårvård

X

96

96.022

96022

Skönhetsvård

x

96

960
960

X

96

960

96.040
96.090

96040
96090

Ovriga konsumenttjänster

Kroppsvård
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'A
g
Svensk författningssamlin g
Förordning
om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på
hyran
Utftirdad den 16 april 2020
Regeringen föreskriver ftiljande.

Inledande bestämmelser

I $ I denna frrordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa
lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som
orsakar sjukdomen covid-I9. Om en överenskommelse träffas mellan
hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den
I april till och med den 30 juni 2020 svarar staten gentemot hyresvärden for
en del av den rabatten.
2 $ Denna forordning är meddelad med stöd
formen.

3

$

av

8 kap. 7

$ regerings-

Stöd enligt denna ftirordning fär lämnas som bidrag.

4 S Stöd enligt denna forordning far lämnas i enlighet med Europeiska
kommissionens beslut den 15 apfil2020 i ärende 5A.56972 (20204D.

Mottagare av stöd

$ Stöd enligt denna lorordning får lämnas till hyresvärdar som slutit
avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under den period som anges i
I $ var verksamma i de branscher som framgår av foljande koder i Standard
for svensk näringsgrensindelning (SNI):
L 451, 454, 472477 , 478, 55 1-553, 559, 561-563, eller
5

2.45.320, 47.19t, 47.199, 59.t40, 79.170, 79.120, 79.900, 82.300,
86.230, 86.904-86.905, 90.0 1 0, 90.020, 90.030, 90.040, 9 1.020, 9 1.040,
93.119-93.120, 93.130, 93.270, 93.290, 95.110, 95.720, 95.210, 95.220,
9

5.230, 9 5.240, 9 5.250, 9 5.290, 9 6.021-9 6.022,

9

6.0

40 och 96. 090.

Förutsättningar för stöd

$

Som ftirutsättning for stöd gäller att
ett avtal om hyra av lokal med hyran helt eller delvis bestämd till ett
fast belopp i kronor senast den 1 mars 2020 har tecknats med en hyresgäst
6

l.

somangesi5$,
2. denhyresgäst som anges i avtalet i t har hyrt lokalen under den period
som anges i 1 $, och
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3. senast den 30 juni 2020 en överenskommelse har tecknats mellan
samma parter om rabaltpähyran for lokalen under perioden i I $, där hyran

SFS 2020:237

understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period
enligt avtalet i I och på i övrigt oforändrade villkor.

fir

till

7

$

Stöd

8

S

Stöd får inte lämnas med avseende på en hyresgäst som

Statens fastighetsverk med avseende på en
hyresgäst som omfattas av ett avtal om kostnadshyra.

inte lämnas

1. är en statlig myndighet,

2. per den 31 december 2019 var

i ekonomiska svårigheter i den mening

i Europeiska kommissionens forordning (EU) nr
65112014 av den l7juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
florklaras forenliga med den inre marknaden enligt artiklama 107 och 108 i
fordraget, eller
3. är ftlremål ftir betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska
kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och olorenligt med den inre
marknaden.
som avses i artikel 2.18

Stödets storlek
9 S Stöd enligt denna forordning ffir lämnas till en hyresvärd med 50
procent av den rabatt pä det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och
hyresgästen har kommit överens om frr perioden som anges i 1 $. Stödet får
dock aldrig vara högre än 25 procent av den tidigare fasta hyran.
När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra
hyresvärdar enligt denna forordning med avseende på samma hyresgäst. Det
sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett
belopp som motsvarar 800 000 euro.

Handläggning av stödärenden

S

Frågor om stöd enligt denna ftirordning prövas av
Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms,
Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands,
Jönköpings eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge
10

l.

eller Skåne län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands
eller Västra Götalands län,
5. Länsstyrelsen i Dalamas län om fastigheten ligger i Värmlands,
Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands
eller Västemorrlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens
eller Norrbottens län.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete
med stödet.
11

$

En ansökan om stöd ska ha kommit in

till

den länsstyrelse som anges

i l0 $ ftirsta stycket senast den 3l augusti 2020.
En ansökan om stöd ska lämnas på formulär som fastställs av
Boverket. De handlingar som anges i formuläret ska bifogas till ansökan.
12

$
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13 $ En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs
bedöma om sökanden är berättigad till stöd enligt 5-9 $$.

lor

att
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14 $ Den som ansöker om stöd ska lämna de ytterligare handlingar eller
uppgifter som behövs ftir prövningen till länsstyrelsen.

Utbetalning av stöd
15

$

Boverket betalar ut stöd enligt denna forordning.

Uppföljning av utbetalt stöd

$

Länsstyrelsen ansvarar ftir uppfoljning av stöd som betalats ut enligt
denna ft)rordning.
Stödmottagaren ska på länsstyrelsens begäran lämna de uppgifter som
behövs för uppfoljning av det stöd som har betalats ut.
16

Återbetalning av stöd

$ Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om
L mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har
orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med ftir högt belopp, eller
2. stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med lor högt
17

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.
På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig for ska ränta
betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav enligt l8 $ har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Återkrav av stöd
18 $ Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 $, ska
länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans
med räntan. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis om det finns
särskilda skä1.

Offentliggörande,
19

$

finns

i

ra

pportering och registerföring

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerftring
12 a $ lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens

statsstödsregler

och i

ft)rordningen (2016:605)

om tillämpning

av

Europeiska unionens statsstödsregler.

Rätt att meddela fiireskrifter
20

$

Boverket fär meddela foreskrifter om verkställigheten av denna

ft)rordning.

Överklagande
21
I40
fi)rvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän forvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om att
helt eller delvis inte bevilja stöd ffir dock inte överklagas.

$

$

1. Denna ft)rordning träder i kraft den I juli 2020.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda forordningen gäller dock fortfarande
beviljats fore utgången av 2020.
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På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Närin gsdepartementet)
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Ärende: KS 2020/361

Page

I of I

Utskriftsdatum

2020-05-r8

Arende:

K52020136r

Ärendemening:

Stöd

till

lokalhyresgäster enligt SFS 2020:237

Handläggare

Diariebeteckning

Magnus Olsson

29

Ärendestatus

Arendetyp

4, Hy r es-, industrifasti gheter

Motpart

öppen
Regiskeringsdatum

Avdelning
S

Avslutatdatum

Expedieringsdatum

amhällsby

g

gnadsförvaltningen

Gallringsdatum

2020-05-18 I l:18
Annoteringar

#

s

I

Datum
Reg.datum

Handlingstyp
Handlingsstatus

Avsändare/Mottagare

Atgärd/Handling

2020-05-r8

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltnings tj änsteskrivelse

2020-05-18
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http://w3d3.mellerud.se/Reports/CaseReportPrintForm.asp?DIARYREF:2&CASER...

2020-05-18

FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

n

2020-06-03

gen

ARENDE 19

Redovisning av öppna ärenden 2020-06-02
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av alla öppna
ärenden två gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni,

Beslutsunderlag

.
.

öppna ärenden kommunstyrelseförvaltningen 2020-06-02.
öppna ärenden samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-06-02.
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Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens öp pna

ä

re

nden 2020'06-02

Ärendenummer Ärendemening
KS 2011/s39

Detaljplan för kvarteren Trädgårdsmästaren 1, Holm 1:65, Mellerud

I:L6,

m.fl.

-

utredning om ny detaljplan

KS20t4/378

Krökersrud 1:84

KS2OL4|6L9

Tillgänglighets- och använd barhetsplan för Melleruds kommun, revidering

KS 2015/53

KSz0tsl67

Ändring av detaljplan för Sapphult 1:3 m, fl.
Plan för qånq- och cykelväqar inom Melleruds kommun

KS 20ts1492

Anslaqstavlor i kommunen

KS 2016/141
KS 20171303

L:24

Introduktion och presentation av nyanställda samt kommunens uppskattning av
anställda
Översi

n för Melleruds kommun

KS 20161326

ram för

n

Järn 1:73

KS 20171327

Medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten
daqtid

KS 2016/406

Projekt Den papperslösa kommunen

KS20L7l4s2

Ny detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun

KS 20t71464

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över för ökad

tillsänglighet
KS2OL7l46s

Motion om att uppföra en fast scen vid parken P D Lundgrensgatan/Bergsgatan

KS 20171466

Utveckling av det rörliga friluftslivet på och i anslutning till Vita Sannar och
närområdet till Sunnanå

K520t71636

Medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud

K520171672

Översyn och uppdatering av föreskrifter, planer, policys, riktlinjer och strategier
inom personaladministrativa området, uppdrag

K520t71733

Motion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare

KS 2018/41

STYREL - Tredje planeringsomgången

KS20tg/r24
KS 2018/12s
KS 2018/1s1

Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler

i

Melleruds kommun
Motion om plan för uWecklingen av lek- och aktivitetsplatser

till enskilda

ler för kommunal bid

för Föreni

uset

inom Melleruds kommun
nbruk

KS 2018/152

Ansökan om utökat

KS 2018/170

Medborqarförslaq om hundrastgård i Mellerud

KS20rBl2L3

Medborqarförslag om en större hundrastgård i Mellerud

KS 2018/218

Medborgarförslag om att Melleruds kommun gör den öppna verkamheten inom
socialpsykiatrin tillgänglig även på helger

KS 2018/2sB

Förslaq om Föreninqshus i Mellerud

K520L81264

översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun

KS 2018/319

Uppsägning av arrendeavtalför del av Bråna 4:1 (iVita Sannar)

KS 2018/338

Bostadsförsörj

KS 2018/341

Motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna

KS 20t81342

Medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade vägarna för att
påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de oskyddade cyklisterna

KS 2018/3ss

Med borga rförslag

n

ingsprog

om

pa

ra

i

m

pperskorg vid konstg räsplanen
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KS 2018/360

Medborgarförslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefiälls hotell och vandrarhem och Kroppefiälls barnstuqa i Dals Rostock

KS 2018/383

Motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen

KS 2018/396

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun, revidering

KS 2018/397

Krav från boende på Parkgatan att lekplatsen på Rådaskolan skolgård
omedelbart tas bort på grund av störande aktiviteter under kvällar och nätter
samt skadegörelse och nedskräpning

KS 2018/493

Fastighetsförvärv i kvarteret Måsen

KS20191494

Kretsloppspark i Mellerud

KS 2018/49s

Medborgarförslag om farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud

KS 2018/519

Motion om att utreda möjligheterna att inrätta lbygga ett säkert och tryggt sätt
att ta siq över E45 och Rv 166

KS 2018/569

Medborqaförslag om hastighetsbeqränsning i Äsensbruk

KS 2018/6s9

Nödvattenplan för Melleruds kommun

KSZ0LB|677

Medborgarförslag om utökade öppettider på Hunnebyns återuinningscentral

KS 2018/7s8

Handbok för dokument- och ärendehantering i Melleruds kommun, revidering

KS 2019/9

Ansökn inqar Studieförbu

KS 2019/16

Leveranser till arkivmyndiqheten 2019

KS 20L9lr7

Overklaqan Färdtjänst 2019

KS 2019/23

Begäran om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges i Melleruds kommun
beslut om revisorer

KS20L9l42

Loka lförsöri

KS 20L9146

Revisionsreqlemente för Melleruds kommun, reviderinq

KS 2019/54

Hundbad vid Vita Sannars strand

KS20L9l67

Medborgarförslag om utökad hundrastgård iområdet mellan Viaduktgatan Storqatan - Järnväqsqatan i Mellerud

KS

2019/1ls

n

i

nq

sp

n

d 2020

la n

Ansökan om bidraq till handikapporqanisationer 2019

KS 2019/130

Ny detaljplan för Resecentrum m.m. i Melleruds tätort

KS 2019/161

Nyttjanderättsavtal gällande del av Bråna Sjöskog vid Vita Sannar

KS20L9l2t4

Behov av förskoleplatser Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet
2 (Telaris lokaler) Slutredovisninq av proiekt Förskola Telaris

KS20L9l2L6

Medborgaförslag om att Melleruds kommun anställer en person som ger stöd till
personer med syn- och/eller hörselnedsättning

K520191224

Ställplatser för husbilar Sunnanå hamn

KS 2019/238

Avtal och dokumentation för signering mellan Västra Götalandsregionen och
Melleruds kommun iVästra Götaland kring reglering av
personuppgiftsbehandling

KS20L9l24s

Ansökan om medel för finansiering under 2019 av personlig rådgivning till
personer som vill starta företag

K520t91263

Tvärgrupp vid införande av e-arkiv för Procapita (skola)

KS 2019/341

Medborgarförslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid Södergatan i Mellerud

KS 2019/34s

Medborqarförslaq om uteqym i Sunnanå

KS 2019/366

Fråqor om framtiden för fortsatt byqqnation på Änqenäs m,m

K520L91373

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

KS 2019/378

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun - analys av
behov av ytterliqare reviderinq
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KS 20L91404

Regional beredskapsplan vid höga flöden och dammhaveri i Upperudsälven

K520191476

Medborqarförslaq om motorcrossbana i Mellerud

KS 20191424

Trafikutredninq Sapphult - direktuppha ndling

KS 20t91436

Diqitaliseringsstrategi för Melleruds kommun

KS 20191443

Medborgarförslag om åtgärder på Råggatan i Mellerud

KS 20191443

Medborgarförslag om åtgärder på Råggata n i Mellerud

KS 2019/453

Förslag

till cykelsatsningar

tra nsportinfrastru ktu rpla n

tr 2022-2025 inom ramen för regional
- Västra Göta la ndsreg ionen

KS 2019/456

Arbetsordning för miljö- och hälsorådet, revidering

KS 2019/460

Medborgarförslag om att öka demokratin och förståelsen om

KS 2019/463

Införandeprojektet för ett nytt arbetssätt med vädervarningar Konsekvensbaserade väderva rn nga r
i

Primärkarta

K520191492
KS 2019/5oB

Enkät i syfte att följa upp effekterna av arbetet'Tidig dialog ökar

ndet"

7

mot cannabis i Västra Götalands län

I satsni

KS 2019/s46
KS 20

EU

om att ka

Med

ödehus

landet

KS 2019/568

Medborgarförslag om uppgradering av utrustning i Erikstadsrummet och
Grinstadsrummen i kommunhuset

KS20t9ls72

Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2020

KS 2019/593

Grafisk profil vandrinqsleder

KS 2019/s96

Sunnanå Hamn

KS 2019/618

Kanalyran 2020

KS 2019/636

Medborgarförslag om belysning över stora bron i Håverud

KS 2019/639

Kommunens ambitionsnivå för uthållighet vid samhällsstörningar och
laqerhållninq av bränsle m.m.

KS 2020i

Kommunstyrelseförualtningen - övrig post 2020

1

-

upphandling av verksamheter

KS 202016

Medborgarförslag om försäljning av mottaget materialvid återvinningsstationen
Hunnebyn

K5202017

överenskommelser om upphörande av anställning 2020

KS 2020/8

Avslaq Parkeringstillstånd 2020

KS 2020/13

Upphandling av förvaltningsövergripande varor och tjänster samt ramavtal under
2020 (delegeringsbeslut 17.3)

KS 2020/19

Synpunkter/fråqor kring Melleruds kommuns förhållningssätt till fiberföreningar

KS202ol20

Arkivmyndigheten leveransprotokoll 2020

KS 202012r

Parkerinqstillstånd 2020

KS 2020/30

Förfrågan om Melleruds kommuns intresse av att dela ansvaret för driften av
bioqrafen Centrumsalonqen

KS 2020/36

llelser (sa m ma nträdesha nd ing ar) 2020 för komm unfullmäktige,
komm u nstyrelsen, komm u nstyrelsens a rbetsutskott och miljö- och hälsorådet

KS 20ZOl39

Avsägelse av samtliga förtroendeuppd rag (ordförande/ledamot i kultur- och
och hälsorådet och ledamot i POLSAM
ledamot i m
utbildn

KS 2020i51

Driftbidras Bygdegårda r 2020

KS 20201s4

Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2020 inom
verksamhet
kommu

Ka

I
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KS 2020/63

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp på yttre båtrampen i Sunnanå
hamn

KS 2020169

E-arkiv breddinförandeprojekt

K52020170

Policy för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

KSZ020l7L

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med stöd av modern teknik

K52020172

Årsredovisning/boks lut för koncernen Melleruds kommun 2019

KS202olg2

Ny zonindelning i Västra Götaland

KS2O20lB4

Budqet 202I för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023

KS 2020/BB

Finansiella rapporter 2020

KS 2020/89

K52020193

arbetslösa 16 - 30 år)
Projekt Jobbredo - finansiering

KS 2020/9s

Motion om att öka föreningsa ktiviteten hos barn och unga i Mellerud

KS 2020/98

Lok stöd HT 2019

KS 2020/100

Fritidsladdninq 2020

K520201L02

Ansökan Visita 2020 Sunnanå Hamn och Dalsland Center

KS20Z0lL02

Ansökan Visita 2020 Sunnanå Hamn och Dalsland Center

K520201104

Drift bidrag Ansökan/Redovisning 2020

KS 2020/10s

Ansökan om bidrag till handi

KS 2020/111

KOMSAM protokoll 2020

KS 2O20ltL3

Fastiqheten Tornet 1 i Mellerud

KS

Projekt Spåret (samordna och strukturera aktiviteter för målgruppen unga

KS2020lr2Z
KS2O20lr27
K520201L32

KS2020lt4s

i Melleruds komm

för kommunal

L4

revideri

föverttaga riksfärdtiänst
Huvudmannaskap för hyreslägenheter inom lagen för stöd och service
Ny översiktsplan nu-2035 för Dals Eds kommun
Världsnaturfondens (WWF) utmaningar till svenska kommuner inför Earth Hour
202L
utra pport

för

imati nvesteri ngsstöd KKL-04 1 92-20L8

K520201L46

Sl

KS 2020/1s1

Klagomål mot renhållningsräkning

KS 2020/1s6

Lönerevision (löneöversyn) 2020

K520201170

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.

K520201173

Beslut med anledning av coronaviruset (Covid-l9) - kommu nstyrelsen

KSZ020lL7B

Krav på trafiksäker gångväg till köpcentret Melleruds Handel vid E45

KS 2020/196

Projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland, medfinansiering

KS 2020/198

Rekrytering av ny kommunchef

KS2020l2os

Persona lförsörj

K520201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
anstånd

kl

n

i

ngspla n

för

Mel leruds komm

u

-

n

tillfällig revidering avseende

K5202012L6

ProjeK Jobbredo, beslut om utbetalningar, månadsredovisningar
Arbetsinteqrerat socialt företag (ASF) - Caf6 Rocket

K5202012t7

Kommunfullmä ktiges mål 2021

K52020122s
K520201232

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2019
Medborgarförslag om utbyggnad av g lasskiosken på Köpmantorget

K52020123s

Nämndmål för Melleruds kommun 2020

K520201207

124

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens öppna ä re nden

2020-06'02

för Västra Götaland 202I-2030

ional utveckli

KS 20201236

Remiss

KS 202012s0

Motion om att hela

KS 202012s7

Avsäqelse av förtroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Remiss - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tematiskt tillägg till
översiktsplan för Ämåls kommun

K520201260

k ska leva

KS 20201264

Uppsägning av lokalt avtal om förtroendearbetstid för fysioterapeuter och
arbetsterapeuter

KS 20201273

Prognoser 2020

KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020

KS 20201276

Förhandlingsframställan angående sjuklön enligt AB 13 5 28 mom. 9

KS 2020/280

Reparera vagn i centralarkivet

KS 2020/288

Motion om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast

möiliqt

KS 20201289

Motion om att samtliga politiker i kommunfullmäktige avstår från sitt arvode på
200 kronor/fullmäktigemöte från och med maj månad 2020 och året ut att
användas till julhälsninq till äldre och ensamma

KS 2020129L

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt granskningsrapport och
revisionsberättelse

KS 20201296

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning

K520201302

Stöd till landets 1 500 arbetslivsmuseer

K520201320

Målbild Täq 2028 inkl. storregional busstrafik

K52020132r

Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprog

K520201322

Utvä rdering av "sa mverka nsformer kring kol lektivtrafi k i Västra Göta

K520201323

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 - uppföljning
2019

K520201324

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 202L

K520201334

Skattesats för Melleruds kommun 2021

KS 2020/336

Borgensram och låneram 2021

K520201340

Hållbarhetskom pass Dalsla nd

K520201342

Melleruds Bostäder - prognoser 2020

K52020134s

Medborqarförslaq om hundrastqård i Äsensbruk

K520201349

Ledamotsinitiativ angående uppdrag inför budget 2022 om
kartläggning/redovisning av samtliga medel till verksamhet som inte är
lagstadgad och samtliga medel till verksamhet som är utöver lagstadgat
minimikrav

KS 2020/351

Remiss - Avgränsningssamråd avseende detaljplan för omlastningsterminal inom
Vånqen 1:80 m,fl. i Benqtsfors kommun

KS 202O13s4

ra

m 202I-2025
la

nd"

Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för

förtroendevalda (OPF-KL)

KS 202013s7

Uppfölininq av heltidsplanen 2020

KS 2020/3sB

Förhandlinqsframstäl lan avseende avlöninqsförmåner

KS 2020/359

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i väggavskiljare mellan
handfaten på herr- och damavdelningarna

KS 20201360

Uppsäqninq av tiänst som socialchef

KS 2020137t

överenskommelse mellan SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland och Melleruds
kommun 2020

KS 20201382

Ansökan om bidraq till handikapporqanisationer
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KS 2020/3Bs

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavqift och kostavgift) 2020, korrigering

K520201387

Ängenäs särskilda boende
samband med flytt

KS 2020/389

Beslut om eldningsförbud och upphävande av beslut 2020

K520201392

Avsiktsförklaring om samarbete inom det sociala verkamhetsområdet - styrning
och ledning av verksamheterna

-

ansökan om tilläggsmedel för merkostnader
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Samhällsbyggnadsförualtningens öppna ärenden 2O2O-06-02
Ärendenummer Ärendemening
K520191266

tqärdsbehov för att förebyqqa olyckor vid Melleruds järnväqsstation

KS 2019/286

Försälininq av del av fastiqheten Mellerud 1:124 samt del av Mellerud 1:256

KSZ0L9|2B7

Försäljning av del av Sapphult 1:3

KS 2019/2BB

Projekt VA Sapphult

KS20L9l3r2

Arrendeavtal Krökersrud I:L76, Melleruds Kommun. Tvist med arrendator

K520191326

Nedskrä

KS 2019/354
KS 2019/3ss

ren
1461-1001
2018
rt. Melleruds
Samrådshandlinqar - Ny detaljplan för Vita Sandarscamping, Melleruds kommun

KS 2019/3s6

På m i n ne

KS 2019/363

Ma rkreg leri nga

KS 2019/391

Protector Försä kring Skadea nmä

K520t91392

Beslut med anledning av anmälan om användande av avfall
anläqqninqsändamå1, 2019/1032.Mn

KS 2019/398

Skrivelse från Vita Sannarvägens vägsamfällighet angående utbyggnad av Vita
Sandars camping.

KS 2019/400

Kommunenkät: Dagvatten, små avlopp och mindre avloppsreningsverk (vårt dnr
537-17sss-19)

KS 2019/401

Proiekt Fiärrvärme Pelletstorn

KS 2019/406

Skolmjölkstöd -Krav på kompletterande utbildningsåtgärder.Nyhetsbrev från
Jordbruksverket, skolmjölksstöd nr 2,20L9. Samt redovisning av utförda
utbildninqsåtqärder.

KS20L9l42r

Föra

KS20L9/429

Riktlinjer för kommunal parkeringsöveruakning i Melleruds kommun

KS 2019/451

Dispens från lokal trafikföreskrift. Gäller 2019-09-01 tom 2020-08-31, Avser
kommunens, Mellbos och Räddningstjänstens fordon.

KS20r9l46L

M

n

lse avta sförsla g

mä la n

I

r

Da

fu

I I

se

ls Rostock

i

rviceavta I Sjöfa rtsverket
n kl

usive a rrendeavta I el ljusspå r.

la

n Ansva rsskada Skaden r PRO-706849
i

av nspektion. Arbetsm iljöverket dnr 2QL9 I 045225
i

Delegeringsbeslut 5 19/106 Bråna 4:1 Marklov, anläggande av bullervall.
er 20L9.27 3. 238 Sta rtbesked och faststä la nde av kontrol pla n

Dia rien um m

I

I

K520L91462

Väqen bakom skållerudshemmet

K520t91470

VA Västerråda handel

KS 2019/480

Ledningsförnyelse Dals-Rostock projekt B33B Länsförsäkringar skadenummer 1027535-L9 EFU

KS 2019/481

Bygglov Tornet 1 och 2. Ändrad användning från kontor till förskola, ombyggnad
av lokaler, anläqqande av lekplats och nybyqqnad av komplementbyqgnad.

KS 2019/498

Delegeringsbeslut MYREN 4 Fasadändring vårdbyggnad samt anläggande av
parkering

K520191527

Proiekt Elliusspår belysninq

KS 2019/s34

InWq återkommande kontroll 2019. Kiwa Inspecta AB, Sotarn på Dal. Fastighet

KS 2019/s3s

Äterkommande kontroll OVK Obliqatorisk Ventilationskontroll 2019

KS 2019/s6s

Egenkontroll vattenuttag Melleruds Kommun. Dnr 535-41259-2019

KS 2019/571

Information om söka bidrag för kommunal fornvård 2020, sista ansökningsdag 3
februari 2020

KS 2019/sB7

Beslut i klaqomålsärende Sunnanå Hamn, Diarienummer 535-30753-20L9.

KS20L9ls92

Remiss i anmälan om vattenverksamhet 535-43049-2019

KS 2019/s94

Inför Informationsmöte VA proiekt Upperud

KS 2019/600

Beqäran om uppqifter inför 2020 års avloppsrapporterinq till EU NV-07142-79
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Samhällsbyggnadsförualtningens öppna ärenden 2O2O-06-02
KS 2019/613

Skadeanmälan fallolycka överqånqsställe Rådahallen. PRO-7803 10

KS 20L91642

Rivninqslov, Starbesked och rivninqsplan Mellerud 2:1

KS 2020/2

Länsstyrelsens omprövningsbeslut ärendenummer 1060 9612, statligt stöd
solceller Rådahallen

KS 2020/18

Tillqänqliqhetsanpassninq Rådahallen

KSZ020l22

Ovriq post Samhällsbyqqnad 2020

KS 2020123

Kallelser och Protokoll, föreninqar. Samhällsbyqqnad 2020

KS 2020124

Ansökan arbete och praktik Samhällsbyggnad 2020

KS 2020132

Garanti besiktning VA-anläggningar örnudden

KS 2020/3s

Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning (Sapphult 1:3,
Melleruds kommun)

KS 2020/s6

Startbesked och fastställande av kontrollplan Fastighet NORRA BACKEBOL 2:69

KS 2020176

Beqäran om yttrande, Vänern runt22-24 ma:2020. dnr 258-5047-2020

KS

2020/1ls

KS 2020/118

Direktupphandling betalautomat för automatiserad betalning i Sunnanå Hamn
Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2020. Utförlig
diarieföring på diarienummer av typen 20201>oo< hittas i separat program "BAB
ONLINE'

KS 20201t40

SUNNANÅ 1:2 Sammanbyggnad av torp samt ändrad användning från bostad till
fören i ngsloka I D n r 2020.22.234

KS2020lr4r

Ansökan om bidraq för Dalaborqs ruin. Landskapsvård VÄS 435

KS

2020/148

Kritik mot nedsläckning av vägbelysning Bäckebolsvägen i Dals Rostock,
Gatuljuspolicyn.

KS 2020/160

Projekt Utbyte av tak 2020

KS 20201169

Melleruds kommun söker Drifttekniker VA, sista ansökninqsdaq 2020-04-08

KS 20201t74

Proiekt Ovidkommande vatten 2020

KS 20201179

Anläqqsavqifter proiekt VA ledninq Upperud

KS 2020/190

Projekt Ny lekplats Dals Rostock

KS 2020/193

Ansökan om tillstånd, kulturevenemang med livemusik i samband med trailrun,
Kroppefiäll 2. Dnr A140.84412020

KS Z0ZO|L94

Ansökan om tillstånd 3 evenemang Brunnsvägen 122, Dals Rostock.2315, LI|T
och 5/9, Dnr A139.05012020 och A139.10212020

KS 2020/19s

Bygglov Sunnanå 1:29. Nybyggnad väderskydd, skärmtak

KS 2020120t

Miliörapport för Hunnebyn 2019

KS 20201209

Bestridande av faktura och svar från VA-chefen

KS 2020/211

Miliörapport för anlägqninq

KS 20201213

Sammanställning av data gällande gräsbrandsrisk 2020 (brandriskprognoser)

KS 20201218

Aktuella investeringa r 2020, rappofter

KS 2020/244

Begäran om yttrande A154.60712020

KS 20201246

förfråqan om borttaqninq av träd

K520201248

Enkätundersökninq examensarbete 2020

K520201249

Köp av tomt intill Södra Bäckebol 1:9

KS2020l2s3

Delegeringsbeslut, Tärnan 1, nybyggnad av arbetslokal och silo.

KS 202012ss
KS 202012s9

146 1- 100 1, Melleruds avloppsreningsverk

Polisanmälan - Skadegörelse Nordalsskolan. Fönster förstörda. Dnr 5000K32BB29-20

Vattenskada ärende nummer: 04-23847 -L9
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Samhällsbyggnadsförualtningens öppna ärenden 2O20-06-02
K520201263

Förslaq, cyklebana med hopp.

K520201279

Ta ned träd

K520201286

Möte

K520201295

Vänerleden ansökan om nationell led inskickad

K520201297

Fjärruärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrap

K520201298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019

K520201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019

KS 2020/300

Information om trafikstörande åtgärder på Köpmannebro, väg E45

KS 2020/303

Strandväqen B, besiktning av fastighet inför sprängarbete.

K520201304

Asfalterinq, Långgatan. Hellbergs

KS 2020/309

Myren 4 Ändrad användning samt ombyggnad

K5202013t2

Yttrande om borrhål gällande borrning av värmepump

K5202013L7

Upperud VA utbyggnad: Ansvar installation LTA-station

KS 2020/319

Loka lvå rda relmå ltidsbiträde ti I Serviceen heten

K52020132s

Kommunalt driftsbidrag till enskild väg UTAN statsbidrag för år 2020

K520201326

Kommunalt driftsbidrag till enskild väg MED statsbidrag för år 2020

K520201327

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed

KS 2020/331

Pol isa

K520201337

Lediq tiänst, handläggare Gata & Park

KS

Led

KS 2020/356

Begäran om yttrande Sångstunder smyrna församlingen mellerud
A248.s2012020

KS 2020/361

Stöd till lokalhyresqäster enligt SFS 20202237

K520201364

Yttrande/beslut om tung och bred transport, trafikverket.
Synpunkter/klagomål ang odlingslotter (koloniområde) på Erlandserud

K520201375

Parkavdelni

kommunens ma
ks

2020-03-30
2019

I

n

mä la n fastig heter/verksam heter, Melleruds kommun

re till Renhålln

E

heten

K520201377

Markupplåtelseavtal avseende elektrisk starkströmsanläggning, Sunnanå 1:2
ummer: 270294

KS 2020/380

Kylkontrollsrapporter 2020.

KS 2020/383

Offert ombyggnation av luftledning, sundserud - vattenfall,

KS 2020/386

Dnr 258-21950-2020, Brudrjällsrundan - nytt datum 2020

KS 2020/390

Etablera Padel i Mellerud, frågan om mark i Mellerud
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

i

n

2020-06-03

ge n

Änrnor zo

Återrappoftering av verkställda beslut inom kommunstyrelsens
hetsom råde 20 19-

verksa

m

Förslag

till beslut

!l-07-2020-06-02

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen lämnar en återrapportering av verkställda beslut
wå gånger per år - vid kommunstyrelsens sammanträden i november och juni.

Beslutsunderlag

.
.

Verkställda beslut kommunstyrelseförvaltningen 20 19- LL-07
-2020-06-02,
Verkställda beslut samhällsbyggnadsförualtningen 20L9-LL-07-2020-06-02.
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Ko m m u n styre I sefö rva ltn i n g e n s avs I uta
2
20 19 - 1 1 -O7

de

ä re

nde n

-2020-06-0

Avslutat datum

Ärendemeni

2019-1 1-08

Remissen Kate

av

kelnätet

om

ftir Västra Götalands län

Remiss -

2019-tl-13

20t9-rr-r3
20t9-tr-r4

Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud
20 I 8 -07 -27 - -20 | 9 -0 6 -3 0
minnesfond - redovi

20t9-tt-14

Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud
20t9
minnesfond -

2019-tr-14

20t9-tt-20
2019-ll-2r

kommunala
lsracet 2019

2019-tt-21
2019-ll-25

2019

ftir lotteri
Motion om att öka siikerheten ftir tågresenåirer på
stationsområdet i Mellerud

2019-t1-29

Motion om att bygga ut Sparbanksalongen på Kulturbruket
Dal

20t9-rr-29

KS 20181742

Riktlin

2019-tt-29

KS 20191439

Revisionsrapport Granskning av handläggning och
av motion och

2019-tr-29

KS 2019147r

Sammanträdesplan for kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, arbetsutskott och miljö- och hälsoråd
2020

2019-rl-29

ftir kommunal

Kompletteringsval av revisor i Dalslands miljö- och
Samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut
2019
anuan -

2019-rr-29
2019-1r-29

Utvecklingsarbetet inom Dalslands milj ö- och energiftirbund
20t9-rr-29
och Dalslands miljö- och energinämnd - dialogmöte med
taxor 2020

och

Dalslands

Ansökan om projektmedel - Bygdedräkt på catwalk - 2020-

0l-0r--2020- 10-31
för

och krawerksamheten

ekt Forbattrad turistservice i Sunnanå Hamn, del 2

2019-12-06
2019-12-06

U

AV

som ekonomichef

2019-12-06

U

AV

som

20t9-12-06

F

KS 2019/63s

20t9-12-03

20t9-12-06

2020

Riktlin

20t9-lr-29

av industrimark

Avtal gällande åtkomst till historiska data i Unit4 Business
World
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2019-r2-11

2019-t2-r6

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens avsl utade ä re nde n
2
20 19- 1 1 -O7

-2020-06-0

KS20l9l21

Kallelser (sammanträdeshandlingar) 20 1 9 for
kommunfullmåiktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
ö- och hälsorådet
arbetsutskott och

2019-12-19

KS20t9l64t

Visstidsanställning av tillförordnad kommunchef vid
kommunchefs semester 20 19 - l2-3 0 och 2020 -01 -02-03

2019-r2-t9

KS 2019/1

Finansiella mål för Melleruds kommun

2019-12-20

Motion om seniorkort

20t9-12-20

11

KS 2019/303
KS 2019/s06
KS 2019/511

Delårsbokslut 2019-08-31 ftir Dalslands miljö- och

Fyrbodals kommunalförbunds delarsrapport 2019-06-30
revisionsberättelse

2019-12-20
2019-12-20
2019-12-20
2019-12-20
2019-12-20

mäL2020

KS 20191574
KS 20191576

2019-2022

ftir kris

K520191525

K520t91542

2019

AV

Överftiring av medel från byggnadsnämnden

till

20r9

2019-12-20

KS 20191577

Handlingsplan ftir ett bra foretagsklimat i Melleruds
kommun

2019-12-20

KS 2019/598

Ansökan om kommunal borgen for Skålleruds
Fiberförenings fiberprojekt i den norra kommundelen Val av
kommunens representant i Skålleruds Fiberftjrening
ekonomisk

2019-12-20

KS20t9l62

Budget 2020 for koncernen Melleruds kommun,
2021-2022

20t9-12-20

KS20r9l40

2019

2020-01-01

KS 2019/35

Spontanansökningar om jobb, praktikplats m.m. 2019 inom
verksamhet

2020-01-02

KS 2020110

Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbenkät om
kommunernas informationssäkerhetsarbete

2020-01-09

KS 2020111

KS 2020112

Avtalsftirlängning Trygghetslarm och larmmottagning

l-16 -2020-09-3
och
Rabattavtal - Ä

KS2020lt4
KS2020lt5
KS 2019/38

KS2020l3l
KS 2016/391
KS 2019/187

2020-01-09
- ovrl

KS 2019/1

Tvi

2020-01-09

st 2019

rörande löneskuld
av arbetsbrist

2020-01-r0
2020-01-r0

2020-01-r0
2020-01-13

stånd 2019

Avrapportering angående incident i ekonomisystemet

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i
av

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 20 19 sens arbetsutskott
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2020-01-16

2020-01-r7

2020-0t-t7

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens avsl utade
20 19 - 1 1 -O7

ä

rende n

-2020-06-02

KS 20191258
KS 20191292

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i
lområde

om

Vita Sandars Camping - godkännande av investering
linbana

KS 2019/415

i

2020-01-17

2020-0r-t7

2019

aktuella

2020-01-17

2020-01-r7

KS 20191522

V

KS 2019/55

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i utbyte 2020-01-17
och
av latrinmaskin
AV

KS 2019/559

Ansökan om utökat driftbidrag för Föreningshuset i
Åsensbruk 2019 och2020

KS 2019/s6

2019 -

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i
och shuffleboardbana

2020-01-r7
2020-01-17

KS 2019/569

Särskild ansökan om bidrag ur stiftelsen Sven-Eric och
Nilssons från Mellerud minnesfo nd 2019

2020-01-r7

KS 2019i589

Intern kontroll2020

2020-01-r7

K520t91597

Medborgarftrslag om gratis bussresor inom Melleruds
65+
kommun ftir

2020-0t-17

KS 2019/60

Finansiella

KS 2019/606

KS 20191634
K520t91643
KS 2019/300

20r9

2020-0r-17

kommunala

2020-0r-17

Öppettider vid kommunkontoret, medborgarkontoret, växeln
servicecenter 2020
och socialforval

för socialftirvaltningens servicekorrtor 23 och 30
december 2019

Uppsägning av avtal rörande chefsberedskap inom
att inventera

2020-0r-17
2020-01-17
2020-01-20

2020-0r-20

K520191332

Kommunens

KS 2020140

Enkät till kommunledningarnas i VG åsikt om strategier ft)r
framtiden

2020-01-22

K52020144

Leveransavtal arkitekttj änster mellan Melleruds kommun
och Arkitekttriangeln AB

2020-01-22

K52020145

TT:s enkät om slöjftirbud

2020-0t-22

KS 20191444

Rikstäckande områdesindelning ftir statistisk uppföljning av
socioekonomisk segregation (DeSO - Demografiska
statistikområden)

KS 2018/215

Detaljplan for kvarteret Ugglan
Kommunens taxor och avgifter 2020

Motion om att uppdatera kommunens vision och mål
Enkät till Västsveriges kommuner från LO-distriktet i

V

KS 2020175

Inftirande av IPv6-adressering för kommunens verksamhet
Kommunlicens ft)r Info Soc rättsdatabaser (2020-04-0 1 -2022-03-31)
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2020-01-30
2020-01-30
2020-02-03
2020-02-04

Kom m u nstyre lseförva ltn i ngens avsl utade
-O6-O2
20L9 - LL-O7

ä re

nden

-2020

KS 2020181

Enkätundersökning om kommunens eventuella
med Kina

2020-02-07

KS 2020183

Upphandling nytt personalsystem Avtal med bilagor - nytt
- och

2020-02-10

KS 2018/586

Medborgarftirslag om att celebrera tidigare fullmäktigen
I
narnn, årtal, foto etc i

2020-02-13

Väst
i kommunalftirbundet To
för intema kommunikationsnätet

KS 2019/541
KS 2019/595

till

2020

Ansökan om medel

KS2020l4t

Årlig uppftiljning av kommunemas krisberedskapsarbete
20t9
av mark - del av

KS 2020192

2020-02-13
2020-02-13

Västerråda 2:15

Visstidsanställning av tillftirordnad kommunchef vid
kommunchefs semester/frånvaro 2020 -02-I 4- -23, 2020

2020-02-13
2020-02-13

K520191640

K52020147

2020-02-13

-03 -

2020-02-13

rt--r2
K52020190

Upphandling Förvaltning e-arkiv RFI Samverkansavtal earkiv

2020-02-ll

20t9

KS20t9l39

KLIRA m.m

2020 -

K52020143

Lokal aktivitetsstöd

K520181252

U

KS 2018/s46

eArkiv

KS 2019/180

Ansökan om

K520191342

Lån,

K520191637

Ansökan om statlig ersättning, krisberedskap och civilt
ftirsvar

KS20t9l26r
KS 2019i338
KS 2019/450
K52020194
KS 2018/498
KS 2019/145

av varor och

2020-02-r7

2020-02-t9

HT2018

KS 2019/18

KS2017165

2020-02-14

20t8

2020-02-21

2020-02-2r
lån ftir

särskilda boende

m.m.2019

fiir Sunnanä2:7 i Mellerud
och Mariestad2019
residensen i Göte
2019
KOMSAM
Ansökan om bygdepeng till varmvattenberedare och
öniÖr
till bastu vid
Förfrågan om våinortsutbyte med Scandia i Washington
i Minnesota, USA
i Melleruds kommun
er ftir
Motion om att köpa konst från i kommunen verksatnma
konstnärer

KS20t9l6r6

L

KS 20201106

Ansökan om bidrag
Dalsland 2.0

KS 20201107

Uppftilj ning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2019 mellan Norra hälso- och
och Melleruds kommun

ftir Melleruds kommun

till projekt Föreningsliv ftir alla i
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2020-02-21
2020-02-21

2020-02-2r
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-24
2020-02-28
2020-02-28

2020-03-02
2020-03-02
2020-03-02
2020-03-02

2020-03-02

Kom m u nstyre lseförua ltn i nge ns avsl utade
2
20 19- 1 1 -O7

-2020-06-0

ä

rende n

och Sunnanå

2020-03-05

KS 2019i13s

Hantering av personuppgifter mellan Västra
och kommun

2020-03-05

K520201134

Enkät om kommunens hantering av siikerhetsfrågor
till Coronaviruset

2020-03-05

K520201135

Varsel om arbetsbrist inom kultur- och
utbildningsftirvaltningens verksamhetsområde - övertalighet
modersmå1slärare

2020-03-05

KS 20171143

K520201t37

savtal Sunnanå

Information om användande av varumärke - Sunnanå
Restaurang ABs ensamrätt till Sunnanå Restaurang och

2020-03-05

Sunnanå

KS 20201110

Re

ftir lotteri Veteran Classic Dalsland
Varsel om arbetsbrist inom kultur- och

2020-03-06

K520201t36

utbildningsftirvaltningens verksamhetsområde - neddragning
änst arabiska

2020-03-06

K520191633

till

Ansökan om bygdepeng
Mellerud

K520201142

ett regnskydd vid boulebanan I

2020-03-09

2019

av

2020-03-09

KS 2018/760

Facebooksida ftir nåiring slivsinformation i Melleruds
kommun

K520201154

Remiss: Förslag
om detal

KS 20201155

Remiss: Förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning
av
i detal

2020-03-13

K520201163

Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation
2020

2020-03-r3

till

KS20t9l2l9
KS 20t91375
K520201162
KS 2018i89

Boverkets ftireskrifter och allmänna råd

Avtal mellan SISU idrottsutbildarna och Melleruds kommun
Gåva

till

samt

2020-03-16
2020-03-16

Rostocks manskör

i Melleruds kommun

vande av

2020-03-13

2020-03-16

2019

20r

2020-03-12

över ansökan

2020-03-17

2020-03-r7

K520191478

av hemviimsman 2019 -

KS 2019/630

Ekonomichef i Melleruds kommun

2020-03-17

KS 20201109

Begäran om yttranden angående ansökan om florordnande
i Melleruds kommun
som

2020-03-17

KS2020lt7l

Enkät -

K52020146

Ansökan om ekonomiskt stcid till driften av Kanalmuseet
och skans 453 i Håverud under 2020

2020-03-17

KS 2020149

Rutiner ftir hantering av revisionsrapporter från kommunens
revisorer

2020-03-17

K52020153

Upphandling skolskjutstrafik - ftirstudie fiir att öppna upp
ftir kollektivtrafik Uppdragsavtal Förstudie upphandling av
skoltrafik med Västtrafik AB

2020-03-17

av det kommunala folkinitiativet
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2020-03-17

Kom m u nstyre lseförua ltn i ngens avsl utade
2
20 19 - 1 1 -O7

ä

re

nden

-2020-06-0

K52020196
KS 20191396

Krav på totalftjrbud for privatpersoner att använda
furverkerier
Motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i
frågor gällande mänskliga rättigheter

2020-03-r7
2020-03-27

KS 2019/501

Motion om att uppdatera kommunens
personalftirsörj ningsplan

KS 20201r3t

Pandemiplan ftir Melleruds kommun

KS 2020174

Fyllnadsval av huvudman i Dalslands Sparbank efter
Thomas Hagman (S)

KS 2019/530

Överklagan ftirdtjänst

2020-03-30

KS20r9l2ss

Förslag ftir att underlätta rekrytering av svårrekryterade
grupper

2020-03-3r

KS 2019/489

Löneöversy n 2019

2020-03-3r

KS20r9l78

Lönerevision 2019

2020-03-31

KS 20171s43

Förändringar av kommunala dokument med anledning av ny
kommunallag från I januari 2078, uppdrag

2020-04-01

Kommunstyrel sens mäl 2020

2020-04-0r

Avtal Lokalvårdsprodukter (2020-02-01 --2022-01 -3 |
option 1 t.o.m 2023-03-31, option 2t.o.m2024-01-31)
556091-3591 Diarienummer e-Avrop: UH-20 19-1 8

2020-04-01

K520201231

-

2020-03-27

Vårdforbundet

Avtal Engångsformar (2020-02-01 --2022-01 -3 I option
t.o.m 2023-03-3 l, option 2 t.o.m 2024-01 -31)

1

2020-04-0r

KS 2019/610

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden, kulturoch utbildningsnämnden och socialnämnden med
ftireskrifter om deltagande i nämnders sammanträde på
distans
Samverkan med "Ett Dalsland på Spåret"

2020-04-06

KS 20201239

Föreningen Ett Dalsland i Tillväxt (eDit)

2020-04-06

KS 20201180

KS20t9l37

2020-04-02

2020-04-09

Par

K520181746

Tillväxtchef i Melleruds kommun

KS 2019/516

Ansökan om

KS 20t91579

Dokumenthanteringsplan for Plan- och byggväsendet samt
teknik-, mark- och fastighetsftirvalting

till Melleruds Golfklubb 2020

2020-04-14
2020-04-14
2020-04-14

K520201124

Samordning av samverkansområden inom
socialforvaltningarna i Dal sland - fi nansieri ng 2020 -2021

KS 20201168

Stiftelsen Dalslands konstmuseum - amorteringsfrihet ftir lan
2020-04-14
under 2020

KS 20201177

Bemyndigande att utfiirda anvisningar på bank- och
checkrakning lor kommunstyrel sen

KS 20201258

Kartläggning ftir Näringslivet Melleruds kommun - Covid-

t9
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2020-04-14

2020-04-14
2020-04-14

Kom m u nstyrelseförua ltn i nge ns avsl utade
2
20 19- 1 1 -O7

ä

renden

-2020-06-0

KS 2020185

Riktlinj er ftir handläggning av motioner, medborgarft)rslag
och övriga politiska beslutsärenden

KS 2020/223

Bestridande av faktura -

KS 2015/608

Projekt Byggnation av särskilt boende på Ängenäs i
Mellerud

2020-04-r4

KS 20171709
KS 2018i745

Kommunstyrelsens verksamhetsplan lor 20 1 9

2020-04-16

KS 2019/178

Översyn av daglig verksamhet inom socialforvaltningens
Stöd och service

2020-04-16

KS 2019/340

Utbildning i sammanträdesteknik

2020-04-r6

KS 2019/418

Lägesbild 2019 for kommun avseende beredskap och
kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn 2020-04-16
och asylsökande

K520191434

Preliminära anvisningsandelar ftir ensamkommande barn
2020 - möjlighet till omftirdelningar av mottagandetmellan
liinets kommuner

2020-04-16

K520191466

Enkät om att stärka barnets rättigheter

2020-04-16

K520191490

Enkät om uppfoljning av minoritetspolitikens utveckling

20t9

KS2020116

Inbjudan till invigning av Angenäs särskilda boende
Melleruds kommun

K520201251

Intresseftirfrågan - Handlingsplan ftir digitalisering i
Fyrbodal 2020-2022

KS 20201262
K520201275

i

Varning av anställd enligt AB $ 11
Medborgarlöfte 2020 mellan Poli sen Fyrbodal och
Melleruds kommun

2020-04-r6
2020-04-16

2020-04-r6
2020-04-t7
2020-04-20

K520171655

Samordningsmöj ligheter mellan kommunen och
bostadsbolaget AB Melleruds Bostäder

2020-04-21

K520181228

Förtroendevaldas insyn i nya upphandlingsunderlag

2020-04-21

KS 2018/229

Reglering av ersättning till tillftirordnad VD i Melleruds
Bostäder AB

2020-04-21

KS 2018/640

Delegeringsregler ftir kommunstyrelsens i Melleruds
kommun

2020-04-21

KS2020l9l

Den lokala demokratin 2020 - enkat

2020-04-2r

KS 2018/154

Medborgarforslag om att vårdnadsutredningar, gällande att
statistik över utredningarnas ftirslag ska tas fram och
publiceras

2020-04-23

KS 2019/113

Vision Mellerud 2023 (Strategisk utvecklingsplan för
Melleruds kommun)

2020-04-23

KS 20201103

Norra Älvsborgs räddningstj änstftirbund - årsredovisning for
2020-04-23
verksamhetsäret 2019

K520201r57

Årsredovisning (bokslut) ftir AB Melleruds Bostäder 2019
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2020-04-23

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens avsl utade
20 19- 1 1 -O7
KS 20201159

-2020-06-02

ä

renden
2020-04-23

ftir Melleruds kommun

KS2020IT6T

Nybyggnation/ombyggnad av Europaväg E45 genom
Melleruds kommun

2020-04-23

KS 2020117s

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 och

2020-04-23

KS 20201200

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2020,

2020-04-23

KS 20201204

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) - gemensamt ITi Västra Götaland
stöd fiir hälso- och

2020-04-23

KS 20161168

Begäran om statistik över uppgifter om vissa anställda inom
Vårdförbundets kollektivavtalsområde

2020-04-24

KS

20t7l7lt

2020-04-24

av samverkansavtal

KS 20t71144

Förhandling enligt MBL $ 10 angående beslut att inte
uklön

till heltid -

2020-04-24
2020-04-24

KS 20181347

Rätt

K520181449

Begäran allmän handling. Begäran av en aktuell lista över
alla tillsvidareanställds Melleruds kommun, namn, lön,
befattning, telefonnummer, ålder och mailadress framgår.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt gällande
sbeslut 2018-07-10.

2020-04-24

KS 2019/185

Medborgarftirslag om att byta ut Kroppefiällsfilmen på
verslonen
tala och
biblioteket mot den n

2020-04-24

K520201176

Avsägelse av fiörtroendeuppdrag (ledamot
och ersättare i

KS 20201261

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordftjrande om
2021

K52020129

i

Avsägelse av samtliga ftirtroendeuppdrag (ersättare i
kommunfullmiiktige, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i
arbetsutskottet, ersättare socialnämnden, ersättare

2020-04-24
2020-04-24

2020-04-24

KS 20201301

Kartläggning kompetens- och rekryteringsbehov inom
v - hösten 2019
Melleruds

KS 20201108

Ansökan om
scoutlokalen

K520201197

Ansökan om bidrag

K520201328

Avtal: V

KS 20201224

Simhallspersonal

KS 20191464

F

K520191465

Förfrågan om markanvisningar ft)r ftirskolor och eventuella
bostäder

2020-05-r2

KS 20191529

Förfrågan om kommunens intresse ftir att bygga
bo städer/seniorboenden

2020-05-r2

KS 20201339

Avtal avseende support och underhåll av HR-plus (inklusive
Medvind) 2021-04-04 fram till 2021-ll-30

2020-05-12

till robotgräsklippare till
i Mellerud

till Grannsamverkan

till

stirskilda boende

2020-04-27
2020-05-07
2020-05-07
2020-05-07

2020-05-lr

om mark ftir

av

138

2020-0s-r2

Kom m u nstyre lseförva ltn i ngens avsl utade
20 19 - 1 1 -O7
K52020/352

ä re

nde n

-2020-06-02

Personuppgift sbitradesavtal med IT-Fabriken

2020-05-r4

KS2020lrt9

Remiss - Förslag till Överenskommelse om gemensam och
trafi kslagsövergripande trafikledning i form av
samverkansregler ftir trafiksystemet kring Göta älv, med
avgråinsning Storgöteborg Remiss - Förslag till
Väners i ö fartsöverenskommel se

2020-05-15

K52020/133

Remiss - Promemorian Ny associationsrätt ftir sparbanker

2020-0s-15

K52020/t67

Kommunchefens upphörande av anställning Tillforordnande
av kommunchef

2020-05-r5

KS 20201172

Ansökan om driftbidrag

till Kroppefiälls If: s judosektion

2020-05-15

K520201182

Ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den
politiska oppositionens möjlighet till inflytande

2020-05-15

K52020/203

Remissen En utvecklad organisation ftir lokal statlig service
- delredovisning avseende lämpliga platser

2020-05-15

KS 20201226

Tillftirordnad ekonom ichef 2020

2020-05-15

K520201238

Ansökan om bidrag
Corona-

K520201277

05

-3

1

till Melleruds IF med anledning

av

2020-05-t5

Tillftirordnande av ersättare för kommunchef och
ftirvaltningschefer under pandemin (covid- I 9) vid
2020-05-r5
sj ukfrånvaro Tillforordnande av ersättare ftir
pandemin
enhetschefer
under
kommunstyrelseforvaltningens

covid-l
KS 2020i368

-04- 0 1 --

vid

Avtal : Inkassotj änster och kravhantering (Avtalets låingd :
2020 -04-20---2023 -04- 1 9 med möj lighet till förliingning om
med 12 månader i
1 år. Därefter
det

2020-05-r9

i Mellerud kommun

2020-0s-19

turistvärd turist

K52020199
K520201374

Ärsstämma i Inera AB 2020 - fullmakt att representera
Melleruds kommun

2020-0s-26

K520201346

Ansökan om hyresbefrielse under april och maj 2020 ftir Bhallen i Rådahallen

2020-05-27

KS2020ltr2

Ansökan om bygdepeng
20
PDL

till

Ansökan om bygdepeng

till renovering av Örs bygdegård

K520201t25

ombyggnad av ftireningslokal

2

2020,

K520201333

2022-2023

E-arkiv

KS 20r91t67

Statsbidrag att rekvirera till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter ftir bam 6-15 år Ansökningar om
till sommarlovsaktivit eter 20 19

ekt

20t9

KS20t9l4s

Skrivelse från Bengtsfors, Dals Eds och Melleruds
kommuner till Civilminister Lena Micko och

139

2020-05-29

2020-06-02

KS 2018/69s

KS 20201101

2020-05-28
2020-05-28

202r

K520201335

2020-05-28

2020-06-02
2020-06-02
2020-06-02

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens avsl utade
20 19- 1 1 -O7

ä

renden

-2020-06-02

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om ett dalsländskt
tiken
tnom

KS 20201199

tuki

K52020139r

Kommunikation med våra äldre på särskilda boenden i
Covid 19
samband med

av hemsida

ftir Kulturbruket

140

Dal

2020-06-02
2020-06-02

Isbygg nadsförua ltn i n gens avsl utade
2
20 19- 1 1 -O7

Sa m hä

I

Ärendenumm
KS 201

548

KS 2019/s49

Avslutat datum

Skadeanmälan motorfordon

2019-11-08

Enkätundersökning med svar "Kommunen som upphandlareoch
resor och tra
kravställare för säkra

2019-11-08

Ma

KS 201

551

Förlä

KS 201

552

Ma

KS 201

554

Bestridande faktura

2019-1 1-08

2019-11-08

ränsat

AV

2019-11-08

1:16

Hol

2019-11-08
2019-11-08

brandbil Chevrolet från 1963

kri

F

I:27

Hol

550

se Dala

KS 2019/556

2019-11-08

5000-K1375656-19

KS 2019/ss8

Klotter Sundserud 5000-K137597 6-t9

KS 201

Rabattavtal - honu

561

renden

-2020-06-0

KS 201

KS 2019/sss

ä

2019-11-08
vidare

och

2019-11-1

1

KS 2018/7os

Begäran om yttrande, Motionslopp Cykel Fjällrundan. 20L9-04-28.
Cykel kl u bben Wä nershof . Vä nersborg--Mel lerud, Lä nsstyrelsen
258-42066-2018. Inväntar svar från Polisen

2019-11-13

K520L91236

Kommunalt driftsbidrag till enskild väg UTAN stadsbidrag för år
2019

2019-11-13

K520191237

Kommunalt driftsbidrag till enskild väg MED stadsbidrag för år
2019

2019-11-13

KS20L9ls62

Lä

nsstyrelsens utbeta

I

n

ingsbesl

ut,

dnr

:

435-44809-20

1

9 Se KS

20LBl72s

KS 2019/s63

Tillstånd enl

KS 2019/564

Tillstånd

ordni

KS 2019/s66

halva

I

n

Karolinen

AV

KS 2017

2019-11-13

en

n

2019-11-13

2019-11-13
2019-11-13

20t9-LL-t4

AV

KS 201

r43

AV

re

20T9.IL-L4

KS 201

L44

redska

rare och liten

20t9-LL-L4

med container

KS20LBl732
KS 201

AV

2019-LL-14

ränser inom Melleruds kommun

ZOL9-LL-L4

20L9-tr-14

Maskiner

KS 201
KS 201

av lokaler

Nordalsskolan

KS 2019/2Bs

Posthuset

5

Klassni

KS 201

KS 2019/s7B

K520191557
KS 2019/5Bo

ad IFO

20T9-TI-14
2019-11-15

TORNET 2

Slutbesiktn

2019-rt-14

av fiberinstallationer

Tillståndsbevis Skottlossning inom kommuner i Västra Götaland

As69.153i2019
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter,
19 se KS 2019/580
4543
Begäran om yttrande A543.28312019 med yttrande från

2019-11-18
2019-11-19

20L9-tr-20
2019-tr-20

KS 2019/s81

Information om kontaktpunkten för tjänster på den inre
marknaden och meddelande om upphörande av blankettjänst. A
20L9-1172

2019-11-20

KS ZOLBI4LT

Utlämnande av handling med förbehåll. Bilaga Logg över
utlämnad / återlämnad handl

2019-tt-zl

KS

2

Utlämnande av handli

med förbehåll

141

2019-rt-21

Sa m hä I Isbyg g nadsförua Itn i n ge
20 19- 1 1 -O7
KS 20

9

K520t91207

ns avsl utade ä renden

-2020-06-02

till lokala vatte

LOVA-bid

20T9.IL-ZL

2019

Vatten o avlopp, uppsägning av VA-abonnemang

20t9-rr-2t

10 Bränna 1:136.

Brännä

rder för bättre vattenhushållning och
bättre tillgång till drickvatten, Säkra nödvattenförsörjningen inom

Ansökan om bidrag KS 2019/469

20T9-LT-2I

Melleruds kommun
KS 2019/582
KS 2019/sB4
KS 2019/585

Klagomål ang avstängning av Storgatan 20/11 med svar från chef
Gata-Park
Ny kartläggning: så arbetar Västra Götalands kommuner med
samord nad va rud istri bu tion 426-20434 -2018
Avta I Solcel lsa n lägg

n

i

ng

Råda hal len

sport- och fris

kvå

rdscenter

20L9-Lt-2L

20t9-LL-2r
20L9-II.zL

KS 2019/586

Enkät om kommunal avfallsplanering Besvarad av
renhållni

20L9-TL-ZL

KS20tgl762

Ändrad användning från gruppbostad till förskola samt nybyggnad
av bullerplank, Södra Bäckebol L:227. Byggnadsnämnden
2018.333.23s

2019-LL-22

KS 2019/325

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. Ärende
A266.94412019. Fest/Dans offentlig til lställning, Pökerz och Eddie
Nilsson, 31/B kl 21:00 - 02:00. Äsebro

2019-tL-22

KS 2019/36

Förlängning av avtal angående omhändertagande av
hushållsavfall

2019-tL-22

KS 201

av enbostadshus.

Mellerud 1:16. Rivn

sbesl

1

2019-rr-29

Grävanmälan östra Järn 1:75

KS 201

nad förråd

nad av kom

KS 20

1:9,

Dnr 5000-K1459165-1

Polisanmälan

KS 20

20t9-LL-29
20t9-LL-29
20L9-12-02

Slutbesked 20t7 .353.233 KS 2017 / 686

2019-t2-03

Avtal Asfaltsbeläggning (avtalets längd: 2020-03-01 - 2021-02-28
n
1åri
tom2024-02
het till
med

2019-12-03

ran om

nde A584

19 samt

2019-12-03

K520t91447

Polisanmälan 5000-K1095087-19 9ällande inbrott på Hunnebyn
20190902-20190903

z019-t2-04

KS 201

Parkslide Dokumentation för diariet

2019-12-04

KS 2019/s39
KS 201

1

llande Dals Rostock

Polisanmälan Stöld utan inbrott 5000-K1356060-19
hu
n 2019-10-26k|22-2019-L0-27 kl 10

2019-t2-04

Polisanmälan Dnr 5000-KI44I403-L9

20t9-12-04

Sa

2019-12-04

E:45

KS 201

KS20r9l6t2

Viktig information till va-huvudmän, miljötillsynsmyndigheter och
andra berörda

2079-t2-04

KS 201

4

Polisanmälan 5000-K14898090-19

2079-tZ-04

KS 201

5

Polisanmälan 5000-K1482247 -L9

2079-12-04

KS 201

9

KS 2019/620

Parkslide i Håverud

K520191621

Värdeutlåtande SULAN

KS 201

BN Beslut

KS 201

BN Beslut B

K520t91624

2019-L2-06

ENEN 17

2079-L2-06
2018-01-30

D

ItI76

2019-12-06

2079-t2-06

4:L
Kom m u nför

2019-12-06

rtdet 2Ot9 -04-24

142

2019-L2-06

Sa m hä I Isbygg
20 19 - 1 1 -O7

nadsfö rua ltn i n gens avsl utade

ä

renden

-2020-06-02

KS 20141386

Översvämmade källare, 2014-07 -27, Esplanadgatan och
Skolgatan, Mellerud. Ökad dagvattenbelastning / kommunalt
boende
ovan adresser

20t9-t2-09

KS2017lB4

Skolgatan 14, Vivan 2, Mellerud, Byte av ventil VA-ledning.
Vattenmätare byte 2016-03-11, frusen mätare och VA-ledning.
fasta
VA-abonnema

2019-12-09

KS 2018/610

Bestrider faktura 308900. Hög vattenförbrukning efter
vattenmätarbyte 2018-08-21. Bringsrovägen B, anläggning

2019-12-09

201155. Södra Bäckebol 1:91.
KS 201

n om att arrendera

315

Bråna 4

del av

2019-12-09

-I9

2019-12-09

KS 201

Polisanmälan, ti

K520191627

Bestridan faKura 30051921

KS 2018/s04

Trafikmängder i Mellerud, underlag för bullerberäkning.
Viad u ktgata n, Odengata n, Storgata n, Järnvägsgata n.

nmälan. 5000-K1482247

vid Södra

AV

rken

Grävni

KS 201

Di

K520171340

Avrop Konsultmäklartjänster Upgraded People och SWCG Swedish
Grou AB. tom 2019-05-31
Consulti

KS20LBl37

2019-12-L0

20t9-L2-10

nmälan

KS 20t91628

li

2019-12-10

trafik

Tu

Fordonsrörelser
KS 2018/607

2019-12-09

2019-12-10

marksten

Förfrågan inför kommande påverkansanalys av hamnar,
uppställningsplatser och spolplattor. Tennorganiska föreningar i
marina och limniska vatten i Västra Götaland. Länsstyrelsen och

2019-12-rl

20L9-72-Lr

Chalmers
KS 2019/199
KS 201

280

K520191467

KS 2019/631

Hanteri

, Pro 662595

Skadeförsä

Haren 4 frågor angående det kommunala vatten- och

vid Grä

KS 2018/121

KS 2018/497

n

Beslut om klassning och årlig kontrolltid, Drickvattenanläggning
Åsensbruk U ndersökningsprog ram Sverkersbyn 1:3
Sve

KS20191632

nen i Mellerud.

nulat vid

AV

an

2019-t2-tL
2019-t2-Lt
2019-12-tt
2019-12-rt

1:3 och Äsen 1:108

NÄRF B02B Kv. Posthuset 6030-2018-579-20

Ansökan bidrag., Kommunalfornvård år 2018, Borgruin Dalaborg,
Fornlämningsnummer 35:1. Kvantenburg 1:6. Underhålla med
rojning och annat underhåll av hela området 2018, Länsstyrelsen
Kulturmi
n

Trafik- och vägnyheter, augusti 2018. Förslag föreskrifter
allmänna råd om vägmärken och andra anordningar. Införa nya
vägmärken, anordningar samt ny struktur och namn på vissa

2019-t2-rL
2019-t2-12

2019-12-12

anordn

KS 2018/7s3

Omarbetade föreskrifter om behandling av elavfall.
Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2018-: 11, ISSN 14038234, om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som
ucentansvar
omfattas av

20t9-12-12

KS 2019/1s9

Markupplåtelseavtal, kopia, Krökersrud 1:176, Projektnamn: Ny
ummer: NIS257121
station

20L9-t2-L2

KS 201

K520191407

udan

ist 2019 - 2020

z0L9-L2-12

Begäran om yttrande A396.40812019 Swimrun, Ansökan om

tillstånd Swimru

i Håverud och Be

143

20L9-08-24

z0L9-L2-t2

sförua ltn
2

Sa m hä I lsbygg nad
20 19 - 1 1 -O7
KS 2019/sBB

i

n

gens avsl utade

-2020-06-0

nde om att besvara och slutföra til

ä re

nden

senkät

Beqäran om yttrande A570.429120L9

2019-12-20

Lokal trafikföreskrift förbud att stanna och

2020-0r-02

si

rkera

ktröj n ing vid pla n kors ning, 525-42645-20L9. Ansöka n
TRV 201 101468

från trafi

rotokoll fören

KS 201

Kallelser och

KS 201

Ansökan arbete och

KS 2020126

r, Samhäl

2019

2020-01-15

och svar

Uppdaterad information till VA-huvudmän och
miljötillsynsmyndigheter avseende nya regler där
avloppsanläggningarna nu undantas avseende krav om
nmälan
och svar Asfalt och

KS

Parkeri

KS

Smällare och raketer

2020-01-15

2020-01-15

nt

2020-01-15

med svar

KS

2020-01-15
2020-01-1s

2019

ktik Samhäl

från centralen Fettavski

KS2020l2s

2020-01-15

nad 2019

Samhä

4

2020-0r-02
2020-0r-02

ran i landets kommuner

Enkät

KS 2020/s
KS 201

2019-12-20

1

Förtida lösen av arrendekontrakt Mellerud 2:1
Beslut

KS202ol4

20t9-12-L2

heten Storken

Ansökan om förvärv av

20t9-12-L2

2020-01-15
lat till KS 2018/86

2020-0L-20

K52020134

Ärende O151769 Ledningsrättsåtgard berörande Bräna L:46, I:71
och 4,1 med flera Underrättelse om avslutad förrättning,
Protokol Beskrivni

2020-0r-20

KS202ol37

Polisanmälan 5000-K42370-20 Datum 20-01-10 - 20-01-11

2020-0t-20

KS 2020/38

Pol

KS

Deta

KS

TT:s enkät om

KS

33

2020-0t-20

isanmälan 5000-K47878-20
smästaren 4 Mellerud

n för

KS 2019/s07
2

Ansökan VA-anslutni

tiil

2020-0r-24

KS 2018/86

KS2020ls7

Information om

2020-0r-27
2020-0r-27

Bråna 1:79

STFS - administratörsblankett

2020-0t-22
2020-01-23

Ny elanslutning för Sapphult, Pumpstation Verkmästargatan Ostra
i Melleruds kommun Ny elanslutning för Sapphult, Pumpstation
Västra i Melleruds kommun
Ve

KS 2020/ss

KS 20

om

för äldre

markavtal Dalbo Net AB

KS

KS

Inscannade kaftor

2020-0L-28
2020-0L-28

ress till

isamband med

till Kabbo vattenföreni

n

2020-0L-29

KS 2020/s9

Grävningsanmälan är godkänd 200127-SBF-3-DY07 TRV 2019
7243 Ärende nr NIS257121

2020-0t-29

KS 2020/60

Såld mark och

tomt Södra Bäckebol 1:150

2020-0r-29

KS2OZ0l61

Svara på enkät om investeringsuppgifterför ledningsnät och
enkäten t9tZ09
senast 2019-12-13 Svar

2020-0t-29

KS

2020 cirkus Brazil Jack

2020-oL-29
savtal i Melleruds kommun

2020-01-30

KS 2020/6s

Grävningsanmälan är godkä nd 200 129-SBF-3-KH45,
rbete
2179 Sunnanå tRvzot 106516
ledn

2020-01-30

KS 2020166

Boverket
om

för ma

KS20t9l6L7

ha

r

g ra

nskat kom

mu

nernas webbi nformation

144

2020-01-30

Sa m hä I Isbyg g
20 19 - 1 1 -O7

nadsföwa ltn i nge ns avsl utade

ä re

nden

-2020-06-02

KS 20L91607

Kommunernas rapportering till vattenmyndigheterna av
2018

KS 2020/68

2020-02-04

r MELLERUD 2:12

AV

2020-02-04

K52020173

Polisanmälan 4 st liuspollare nerkörda, 5000-K111883-20

2020-02-04

KS

Polisanmälan Viltolycka rådiur - fordon. 5000-K128510-20

2020-02-0s

KS 2020178

Beskrivning av nyproduktion av bostäder ANGENAS 2:16 SCB
ärendenummer 29948722

2020-02-05

K52020179

Inbjudan att söka statlig medfinansiering för är202I

2020-02-05

KS 2020/80

Problem efter asfalteri

ifter till

KS

KS 2017

1

KS 2019152
KS

Fö

nt

efter kabelarbeten Bri

2020-02-05

nderhåll

2020-02-L2

av mark - del av

Hällan L:244

2020-02-19

Beslut tagna gällande bostadsanpassning from JANUARI 2019,
Utförlig diarieföring på diarienummer av typen 2019/>oo< hittas
ram "BAB ONLINE'
se rat

i

från

16

2020-02-26
2020-02-26

KS 202OltL7

Beslut gällande dispens för anläggning av teknikbana för cykel
inom Mö
rns naturreservat. Dnr 2019/1670.NAT

2020-02-26

KS 20201120

Flytt av fordon 2020-02-t4 "PR006710"

2020-02-26

KS2020ll2t

Avtal gällande automatiskt brandlarm och sprinklerlarm
Reningsverket Sunnanå Holms Berg 1 och Sverkersbyns

2020-02-26

vattenverk
KS 2019/545

Enkät från Daqens Nyheter om specialkost i skolan

2020-02-28

KS 2019/601

Anteckningar från möte mellan Melleruds kommun och Anders
Kihlberq anq. Sundserud (KS 2018-9)

2020-02-28

KS 202Q1123

Tjänstekoncessionsavtal Sunnanå Hamn 7 Restaurangen (202003-01-2024-12-31 med option 1+1 år som länqst 2026-12-3t)

2020-02-28

K52020164

Lediq tiänst Handläqqare Samhällsbyqqnadsförvaltninqen

2020-02-28

K520201126

Fråqa om felparkerad bil med svar

2020-03-02

KS 2o20lLzB

G

mä la n ä r qod kä nd 2002L2-SBF _3 -QC7 4

2020-03-03

KS 2020/130

Grävanmälan Akut kabelfel Dalslandsgatan - PD Lundgrensgatan

2020-03-03

KS 2020/138

Bygglov - Sunnanå 1:2 Nybyggnad av
tra nsformatorstation,Söka nden : Vattenfa l. Fastig hetsä
Melleruds Kommun. Dnr: 2019.315,233

2020-03-05

KS 2020/139

Avtal - Renovering av Strömbron i Håverud (t.o.m. 2020-05-15)

2020-03-06

K520201L43

Beslut om ändrad förualtare för vissa naturreservat, naturminnen,
djur- och växtskyddsområden iVästra Götalands län. Dnr 512-

2020-03-09

rävn

i

n

gsa

I

7

ga

re

219 -2020. Ärbolsfjä let,

KS 2020/144

I

i Dals Rostock

a

KS 20201r47

Trafikdata

49

n

KS

n

i trafiken

2020-03-09
2020-03-11

2224. 200330-200401

2020-03-11

KS

Tabellårl

KS 202Olrsz

Förslag

KS 2020/1s3

Polisanmälan Skadegörelse på Nordalsskolan Dnr: 5000-K266281z0

2020-03-11

KS 2020/1s8

Ansökan och tillstånd för grillning 2e april

2020-03-11

KS 2020/87

Begäran om yttrande, Ansökan om tillstånd till tävling pä väg 6-7
ni 2020

2020-03-11

n

2019 marint skrä

ÅpH zs

till parkförvaltningen,

145

2020-03-11
2020-03-11

Sa m hä

20 19-

I

lsbygg nadsförua ltn
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L64

KS

in

gens avsl utade ä renden

-2020-06-02

om

2020-04-04

KS 2020/166

Markn

K52020197

Riktl

KS 2020/181

Sammanstäl

KS 2020/183

Information om kommunens

KS20201194
KS

2020/l8s

2020-03-13

demonstration i Mellerud och Åsensbruk, A116.

1

för inlösen av

nde A123.08012020

2020-03-L7

n

r 2020. Dnr 258-44916-2019

över allmänna

2020-03-13
2020-03-23
2020-03-23

svärda träd

Förfrågan om tillstånd att sätta upp namnskylt Hikinglodge,
Bränna

Polisanmälan samt beslut stöld Fagerlidsskolan, Dnr 5000-

K243r39-20

2020-03-23
2020-03-23

KS 2020/186

Polisanmälan och beslut, framkallande av fara för annan
Dnr 5000-K243186-20

2020-03-23

KS2020ltB7

Polisanmälan och beslut gällande skadegörelse Fagerlidsskolan,
Dnr 5000-K243047-20

2020-03-23

KS 2020/189

M

2:2

ks

2020-03-23

KS 2020/191

rkborreprojekt, stoppa borrarna vi I u ppmä rksa mma ett
eventuellt behov av tillfälliga terminaler för awerkat
ranbarkborrevirke under 2020

2020-03-23

K520201r92

Förberedande samråd angående insamling av förpackningar och
i enl het med 20LB:I462 och 2108:1463

2020-03-23

KS 2020/1BB

Ansökan om tillstånd uteservering Jessicas Delikatesser,
20
A126.18

2020-03-25

K520201202

Fråga gällande koordinater för parkeringsplatser för
rörelsehindrade i Melleruds kommun

2020-03-25

Gra

n

ba

I

KS 20

ran om

KS 20

Överlåtelse av be

KS20a0l2r2

G

KS2020l2t4
KS2020lZLs
KS 20201220

K52020122t
K520201219

rävn i ngsa

och tillstånd AL63.445 I 2020

2020-03-27

r

2020-03-27

mä la n ä r god kä nd Strömmersvi ks bad plats 200325-

n

SBF 3-CGB6
Sunnanå ARV Reviderad åtgärdsplan för 2020 enligt miljötillstånd
JK Coffe Corner 4164.13

Ansökan om

Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet om

till den allmänna

n

För kännedom Länsstyrelsens beslut 2020-03-30 i ärende 431lande A I4BL6-2020
12492-2020
Ansökan om uteservering Bistro Mellerud. Begäran om yttrande
A166

2020
relse

Karolinerskolan. 5000-K368403-20

K520201222

Polisanmälan

K520201227

Skafferiavtal -

KS

Rabattavtal Nötkött Fr,o.m. 20L9-L2-0

K520201229
K520201233
KS

234

r för slakt

N

,o.m. 2020-01-28

Avtal SMS-tjänst (2020-03-06-2023-03-05 med möjlighet att
förlä

1åri

Avta I Asfa ltsbelä

g g n in

förlä

1åri

Godkänd

kontrol

-02-28 med
g (20 20-0 3 -0 1
-2021
t.o.m

rt

KS 20201 t29

om

bilutstä

KS

237

om

A183,284

KS

240

2020-03-30
2020-03-30
2020-03-30
2020-03-31
2020-03-31

2020-04-0L
2020-04-01

2020-04-0r
2020-04-0L
2020-04-0r
2020-04-03

ARV 2019

2020-04-06

2020-05-09 4062.

2020-04-07
2020-04-07
2020-04-07

146

Sa m hä I lsbyg g nadsförua
20 19 - 1 1 -O7
K520201241

ltn i n ge ns avsl utade

ä

renden

-2020-06-02

2020-04-08

ansokan anslutning av spill

K520201243

Tillstånd enligt ord ningslagen Åsebro festplats

K52020124s

PCB- i nve nte

KS 20201247

För kä n nedom, E-delg ivn ing, 437- L5205-2020, besl ut, a rkeolog isk
efterundersökning, Ekholmen 2: 1, Melleruds kommun

KS20t9l767

förbrä

AO7

0.946 l2O2O

2020-04-08
2020-04-08

ring 20 L4- 444- MTI

2020-04-08

Digital lösning för underrättelse om medelstora
m

nn

ingsa n lägg

iliöinformation

kri

n in

ga

nq

m

i

r, Samverka nsprog ram för
jöskydd, Natu rvå rdsverket NV-08385- 18

2020-04-09

I

K520201256

Polisanmälan, Skadegörelse Nordalsskolan och Rådaskolan, Dnr
5000-K312437-20

2020-04-09

K52020126s

Gatuavstäng ning Dals Rostoc( tillfälligt för trädfällning

2020-04-t7

K520201266

Dumpad husvaqn, offentliq renhållninq

2020-04-17

K520201267

Polisanmälan stöld Hunnebyn, 5000-K415056-20

2020-04-17

K520201268

Ansöka n uteserueri ng, storgata n

KS 20201269

22. A154.607 I 2020

Beslut om ordinarie LONA-bidrag i Västra Götalands län 2020, del
1

K520201270

Grävningsanmälan är godkänd. ärende nr: 200409-SBF_3-AR2B

K52020127L

qodkänd.

Grävn i ngsa nmä

la

n med ä renden u m mer 200407-SBF_3-2159 är

2020-04-17
2020-04-L7
2020-04-77
2020-04-17

K520201272

Bestä n i ngsbekräftelse & offert InCha rge QUO-09059- P3K4.
Ängenäs

2020-04-17

K520201284

Jobbansökan Hunnebyn

2020-04-27

KS 2020/28s

Undersökninq Anqående era VA-rör/avloppsledningar

2020-04-22

KS2020lZB7

Direktupphandling markvibrator, offerter.

2020-04-22

K520201242

Tillfällig ändring i regler för uteserveringar med anledning av
covid-19 Taxa för uteservering 2020 (tillfällig ändring med

2020-04-23

I I

an

av covid-1

KS 2020/281

Skyddsjakt, Nomor. Ansökan och yttrande

2020-04-23

K520201292

Ansökan om anläggande av cykelteknikbana Kroppefjäl12:1

2020-04-23

K520201282

Försök till stöld, diarie nummer: 5000-K435L25-20

2020-04-24

KS 20201283

Försök till stöld. Diarienummer: 5000-K435843-20

2020-04-24

KS2O2Ol293

Begäran om yttrande AL49.24212020 Skyddsjakt inom

detaljplanelagt område, Västra Götalands län

2020-04-24

K520201294

Önskan, Vegagatan 4 bod på parkmark

2020-04-24

KS 2020/30s

Beslut om ordinarie LONA-bidrag i Västra Götalands län 2020, del
2

2020-04-27

KS 2020/306

Nyanslutning automatlarm 8030 Ängenäs särskilda boende

2020-04-28

K520201307

Polisanmälan, skadegörelse nordalsskolan diarienummer:5000K449BB3-20

2020-04-28

KS 2020/308

Delegeringsbeslut, Nybyggnad Komplementbyggnad, paviljong
Oxen 1

2020-04-29

KS 2020/310

SAPPHULT 1 :3 Nybyqqd transformatorstation

2020-04-29

K520201290

Tomt etter qravinq. Fråqan om ansvar för Sundserud 3

2020-05-04

KS 2020/313

BesiktninqsinWq H0908475, TillvNr: 44537, Kapellgatan 6

2020-05-04

KS

2020/3ls

Melleruds kommun

2137 vid bro över

K520201314
VAU

-U

8:1
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2020-05-04
2020-05-04
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Sa m hä

I

KS20201316
KS

318

-2020-06-0
grillning
Fråga om

renden
2020-05-04

i Mellerud centrum
med förbehåll.

2020-05-05

nkter reservkraft

2020-05-07

Utlämnande av handli

In

KS 2018/320

ä

K520201329

överlåtelse lyktstolpar Dalskog kyrka

2020-05-07

KS 2020/330

Direktu pphandling Slaghack

2020-05-08

K520201332

Avtal : Hantverkstjä nster - Bygg nadsarbeten, Elarbeten inklusive
styr,, G lasmästeri, Ka kelsättn ing, La rma rbeten, Mattlä gg n i ng,
Må leria rbeten, Vitva ruservice, WS-a rbeten, Stensättn i ng,

sarbeten

Sa

2020-0s-08

och Ventilailonsa rbeten

Pa

K520201341

Avtal nyttjanderätt, masten brandstationen Mellerud

2020-05-L2

K520201343

Bygqlov Mellerud Ors-Hagen 1:48

2020-0s-L2
2020-05-L2

lov Mellerud Hällan 1:304

KS 20201344

K520201347

Avtal Gräv- och entreprenadtjänster - från avtalets
u nderteckna nde-2022-0t-24 med förlä ng n i ngsoption 1 + 1 å r som
längst tom 2024-01-24 Leverantör: Callhs Äkeri & entreprenad
AB, Elinsta nät AB, EMC SYD AB, Henrics Mark konsult AB, Johan
Aronsson Entreprenad AB, Kents åkeri i Berg AB, Krynes
Entreprenad AB, LBC Värm-Dal AB, MKs Marktjänst i Bäckefors
AB, Nils Brobergs Gräv AB, Peter Eriksson Gräv AB, RTG Ed AB,
Trestads Gräv- och traktorcentral ek.för, och Västfrakt ek.för

2020-05-13

KS

Polisanmälan - Vilto

2020-05-13

KS 2020/3s0

Avloppsra ppofteri ng, Kom pletteringa r bifogade filer för EUrteri för Mellerud ren

diarienummer 5000-K535634-20

beslut om studentflak TSFS2020:28

Tra

VA relaterade handlingar 1956-1974 Erikstad, Bolstad & senare
delav Melleruds kommun

KS

362

K520201363
KS 2020/365
KS 2020/366

Beslut 200514 i ärende 521-79590-2020 Dispens & tillstånd,
kär i vänern
Begäran om yttrande A239.94912020, försäljning av

blommor/frukt
Begäran om yttrande A248.52012020, Sångstunder på torget Maj-

K520201367

Direktupphandling VA-material, betongrör samt brunnar Dals
ktnummer 8457
Rostock

KS 20

S

KS 20

Tillstånd en

KS2o20l37Z

ordni
ordni

Tillstånd

handl

2020-05-19

2020-05-19

konstva

i Dalsland

2020-05-20

Säkerhetsavtal Polismyndig heten, A059.24L 12020. Inför om- och

n6

ishuset.

Beslut om godtagande av kylkontrollrapport för 2019, Dalslands
Center, Dnr 20L9|97B.CFC
Beslut om godkänd kylkontrollrapport för 2020, Dahlstiernska

nasiet. Dnr

2020-05-19

i Mellerud

Sommarblommor 2020

till

KS 2020/381

2020-05-19

komm

Länsstyrelsens beslut om bidrag, Bidrag till murverksrestaurering
rul dnr: 435-10508-2020
m,m.
Dire

2020-05-18

2020-05-19

rn

M

2020-05-74

2020-05-18

ler för

kri

2020-05-14

2020-05-18

Hällan 1:305

Arrendera

2020-05-13

.cFc
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2020-05-25
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-27

Sa m hä
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I

lsbygg nadsförua ltn i ngens avsl utade ä renden
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KS 2020/384
KS 2020/3BB

-2020-06-02
av handlingar
Utlämnande
och
n

med förbehåll, VA Nygatan, Li nnögatan

Byggnadsställning, Ansökan & klarbesked. PD lundgrensgatan

v.24-v.28.

KS20t7l5L4

Upprustningsbidrag till enskild väg med statsbidrag, Stockenäs
hetsföreni
Samfä

KS 20

SAMSAM

KS 2019/206
KS 2019/3s3
KS 2019/435

nderrättelse avsl ut O 1 6 1 546. Fastig hetsregleri ng beröra nde
17 och Mellerud 2r1. Akt 146l-201 5
Strömmen

U

efter

kva itetskontrol I
I

2020-06-02

av

SM

P-data

An läggn i ngsn

r

2020-06-02
2020-06-02

1461-1001
Grävanmälan med svar från Patrik Tellander Nya kablar och flytt
n6 Bilskroten
av och ersättni

KS

t7

Avtal om

KS

278

Information inför badsäso

KS 2020/311

2020-05-29

2020-06-02

2018

Rättni ngar

2020-0s-28

u

Polisanmälan

för

rätt

2020 VA-

Skola, Kvarnvägen 4 diarienummer:5000-

K468980-20
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2020-06-02
2020-06-02
2020-06-02
2020-06-02
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Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

2020-06-03

Äneruoe

zr

Dnr KS 20201323

lt trafi kförsörj
uppföljning 2019
Reg iona

n i ngs p

rog ra m Västra Göta la nd 2OL7 -2O2O -

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafiklagen från
2012, Varje myndighet ska fastställa mål för kollektivtrafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens
utveckling. I Västra Götaland fastställs ett nytt program en gång per mandatperiod av
regionfullmäktige.
Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035.
Västra Götalandsregionen gör varje år en uppföljning av målen i det regionala

Trafikförsörjningsprogrammet och denna rapport avser uppföljningen för 2019.
Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka för en attraktiv och
konkurrenskraftig region samt att resandet med kolleKivtrafiken ska fördubblas, I det hållbara
resandet ingår kollektivtrafi( gång och cykel,
De flesta delmålen ska vara uppfyllda är 2020 och sammanfattningsvis kan sägas att de delmål
som rör utbudet av kollektivtrafiken är uppfyllda, vad som behöver arbetas mer på är
til lgä ngl ig heten

för personer med

fu

n

ktionsnedsättning.

Beslutsunderlag

o Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 20L7-2020 - uppföljning2019.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 186.
BILAGA
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Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

2020-0s-26

rbetsutskott

Dnr KS 20201323

s 186
Reg iona

lt trafi kförsö rj n i n gs prog ra m Västra Göta la nd 2Ot7 -2020'

uppföljning 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafiklagen från
2012, Varje myndighet ska fastställa mål för kollektivtrafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Programmet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens
upeckling, I Västra Götaland fastställs ett nytt program en gång per mandatperiod av

regionfullmäKige.
Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035,
Västra Götalandsregionen gör varje år en uppföljning av målen i det regionala

Trafikförsörjningsprogrammet och denna rapport avser uppföljningen för 2019.
Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka för en attraktiv och
konkurrenskraftig region samt att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. I det hållbara
resandet ingår kollektivtrafi( gång och cykel.
De flesta delmålen ska vara uppfyllda är 2020 och sammanfattningsvis kan sägas att de delmål
som rör utbudet av kollektivtrafiken är uppffllda, vad som behöver arbetas mer på är
ti lgäng ligheten för personer med fu n ktionsnedsättn ing.
I

Beslutsunderlag

o
o

Regionalt trafiKörsörjningsprogram Västra Götaland 20t7-2020
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag

-

uppföljning 2019

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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i

n
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Sida

Ks20201323

1 (3)

Kommunstyrelsen

lt trafi kförsörjn in gsprog ra m Västra Göta
2020 - uppföUning 2019

Reg iona

Förslag

la

nd 2Ot7 -

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Västra Göta la ndsreg ionen ä r reg iona I kol lektivtrafikmynd

ig het en ligt
kollektivtrafiklagen frän 2012. Varje myndighet ska fastställa mål för
kollektivtrafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram. programmet är det
övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling, I Västra Götaland
fastställs ett nytt program en gång per mandatperiod av regionfullmäktige.
Nuvarande program gäller från 2017 til|2020 med långsiktig utblick till 2035.

Västra Götalandsregionen gör varje år en uppföljning av målen i det regionala
Trafikförsörjningsprogrammet och denna rapport avser uppföljningen för 2019.
Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka for en
attraktiv och konkurrenskraftig region samt att resandet med kollektivtrafiken ska
fördubblas. I det hållbara resandet ingår kollektivtrafik, gång och cykel.
De flesta delmålen ska vara uppfyllda är 2020 och sammanfattningsvis kan sägas
att de delmål som rör utbudet av kollektivtrafiken är uppfyllda, vad som behöver
arbetas mer på är tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,

Beslutsunderlag

.

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020
2019

-

uppföljning

Beskrivning av ärendet
Det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att andelen hållbara
resor ökar i hela Västra Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas för en

attraktiv och konkurrenskraftig region. Detta mål delas även upp

iffra

delmål.

För 2020 är måltalet satt att kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska
vara 30 procent, alltså att var tredje resa med ett motorfordon ska ske kollektivt.
De senaste tre åren har denna andel legat på 33 procent. Skillnaden är dock stor

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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2020-0s-07

Diarienummer

Sida

KS 2020/323
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mellan delregionerna, i Göteborgsregionen är andelen 45 procent medan den
Fyrbodal är 16 procent. Kvinnor åker kollektivt i högre grad än män.

i

Målet är att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. Idag
sker 320 miljoner resor kollektivt och ligger i fas för att nå målet om 380 miljoner
resor 2025.

Delmål

t:

ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav genom resor med
kollektivtrafik ökar och är idag 85,6 procent för regionen, En stor del av Dalsland
har dock längre restid än en timme med kollektivtrafik. Områden med två timmars
restid eller längre finns nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt gränsen

till Norge.
Alla invånare i regionen har minst grundutbudet av kollektivtrafik, Invånare utanför
tätorter ska ha minst fem resmöjligheter per vardag med närtrafik och för invånare
inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer med större utbud ju större tätoften
är. Västtrafik har ambitioner om att integrera den anropsstyrda trafiken allt mer
med övrig kollektivtrafik på landsbygden, exempelvis genom samordning av
biljettsystem, samt att trafiken syns i reseplaneraren eller liknande.

I

kollektivtrafikbarometern 2019 svarade 57 procent att de har avgångstider som
passar deras resbehov, och andelen har ökat stadigt under hela perioden.
Restidskvotsmålet för tåg är 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil.
För sträckan Karlstad-Trollhättan är kvoten 0,8.

Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafi k
Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik är 63 procent
och uppfyller målet om 60 procent. Att andelen ökat med 10 procentenheter sedan
2014 tror Västtrafik har att göra med en ökad användning av appen ToGo.
Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord är 96 procent och uppffller
målet om 93 procent.
Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik är två procentenheter lägre än målet
om 60 procent. Nöjdhet generellt påverkas av flera faktorer som varumärket,
rapportering i media och sociala medier och egna upplevelser.
Regiontåg har en punktlighet på 93 procent

Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas
Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik är sex procentenheter
lägre än målet om 72 procent. Vanligaste konsekvensen av otrygghet och oro är,
enligt Brottsförebyggande rådet, att man väljer en annan väg eller ett annat
färdsätt. En tjärdedel av befolkningen uppger att de har gjort så mycket ofta eller
ganska ofta under det senaste året. Undersökningen visar på stora skillnader
mellan kvinnor och män, 32 procent av kvinnorna och 16 procent av männen
uppger att de ofta har valt en annan väg eller ett annat färdsätt.
Lägst trygghet upplever invånarna i Fyrbodal där nivån har sjunkit från 66 procent
2014 till 62 procent 2019,

153

A

JI

rr

{t

-la

.l

Ir

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-0s-07

Diarienummer

Sida

Ks20201323

3 (3)

Andel fordon anpassade för personer med funktionsnedsättning är tre
procentenheter lägre än målet om 100 procent. De fordon som inte är anpassade
ännu är de äldre spårvagnarna.
Målet är att antalet hållplatser och terminaler anpassade för personer med
funktionsnedsättning är fler än 800. Idag är 63 procent av hållplatserna tillräckligt
tillgängliga, Ansvaret för hållplatser delas mellan Västtrafik och väghållarna.

Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken
Målet är att minska koldioxidutsläppen per personkilometer med minst 80 procent
från 2006 till 2020. Detta är ej uppfyllt utan har minskat med 71 procent. Det
beror bland annat på att äldre trafikavtal ställer krav på förnybara drivmedel
medan nyare har krav på minskade koldioxidutsläpp. Nivån på utsläpp av koldioxid
skiljer sig mellan olika förnybara drivmedel, Möjligheterna att nå målet om B0
procents minskning till 2020 är små.

Annika Wennerblom

Freddie Carlson

T.f. kommunchef

Bygg lovha nd lägga rel-i nspektör

0530-181 69
freddie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas,
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lng rid Enqqvist
Från:

Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se>
den 8 maj 2020 09:02
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun;orust kommun; Sotenäs kommun; sotenäs
kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla
kommun; Vänersborgs kommun; Åmåls Kommun
Helen Tisell; Jeanette Lämmel; Carina Ericson
Remisser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen - OBS! ersätter mail skickat

2020-05-08 k|.08.04

Bifogade filer:

Hål I ba ra resor i Västra Götaland, traf i kförsörj ni ngsprog ram 2021 -2025

remissversion.pdf; Remissbrev trafikförsörjningsprogram.pdf; Följebrev - Målbild
Täg2028 inkl storregional busstrafik.pdf; Målbild Täg2028 - huvudrapport.pdf;
Foislag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan.pdf; Samverkansformer för
kollektivtrafik i Västra Götaland.pdf; Utvärderingsbrev - Samverkansformer kring
kollektivtrafi k i Västra Götaland.pdf; U ppföljning 20 1 9.pdf

Hej,

Här kommer remisser från Västra Götalands Regionen gällande kollektivtrafik, se nedan.
Remisserna har tidigare skickats till tjänstemän i Fyrbodals lnfrakollnätverk den 6 mars och
förbundsdirektionen den 9 mars'

till politikerna

i

ott
Förbundet kommer att sammanställa ett gemensamt remissvar från kommunerna och sisto dog för kommunerno
kansli@fvrbodol.se'
till
lömna in synpunkter titl förbundet ör den 19 iuni. Synpunkterna skickos
är sista dag
Beslut om det gemensamma remissvaret tas i Fyrbodals direktion den 24 september. Den 30 september
för remiss tillVGR.

Tidplan-Rern isser lqollelqtivFafih

FY'lC{4

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbu nd
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Fax:0522-145 54
www.fvrbodal.se
Facebook

Twitter
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From: An na Kronvall <a nna'kronva I I @vgregion'se>
Sent: Friday, February 28,2020 11:52 AM
<kansli@furbodal'se>;
To: info@skaraborg.se; gr@goteborgsregionen.se; Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund
info to borasregione n.se
ic: thomas.bostrom@skaraborg.se; Magnus Fredricson <magnus.fredricson@skaraborg.se>;
Gustafsson
karin.b'rorklind@borasreeionen.se; Helen Tisell <helen.tisell@fvrbodal.se>; Anna
<Anna.G ustafsson @goteborgsreRionen.se>
su

bject:

Re m isse

r kol

le

ktivtrafi k frå n Vä stra Göta

la

ndsregio ne n

Till de delregionala kollektivtrafikråden
Hej!
fastställa mål för den
Västra Götalandsregionen ansvarar för att regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram
till nytt
förslag
ett
fram
regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden har under 2019 arbetat
trafikförsörjningsprogram2o2rtrafikförsörjningsprogram för Västra Götaland; Hållbara resor i Västra Götaland,

2025.
tågtrafiken med fokus på delmål 2028
Kollektivtrafiknämnden har också genomfört en utredning av utvecklingen av
har lett till ett förslag till målbild;
inom Målbild råg 2035, kompletterat med storregional busstrafik. Utredningen

Målbild täg2028.
"samverkansformer för
samverkansformerna för kollektivtrafik i Västra Götaland finns beskrivna i dokumentet
(BHU) har sedan tidigare beslutat att
kollektivtrafiken i Västra Götaland". Beredningen för hållbar utveckling
i ett antal frågor som
samverkansformerna ska utvärderas senast under 2020. Utvärderingen består
grund för eventuella revideringar av
kollektivtrafiknämnden önskar svar på. Utvärderingen ligger sedan till
samverkansformerna, som i så fall lyfts för ställningstagande i BHU.
skickas
Enligt önskemål som framkommit vid tidigare årliga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet
kollektivtrafiknäm ndens remisser sam lat till DKR:
e Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2O2I-2O25

o
o

Målbild täg2o28
Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland

på var och en av remisserna senast 30
Var och en av dessa remisser finns bifogade denna e-post. Vi önskar svar
vilken remiss det gäller'
september 2020 till kollektivtrafik@vgregion.se. Vänligen ange i ämnesraden

2019. I år sker ingen årlig avstämning
Bifogat finns även Uppföljning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet
på uppföljningen, utan den ska ses som
av trafikförsörjningsprogirrÅ"t och vi efterfrågar inga synpunkter

information.
Vänliga hälsningar
Anna Kronvall
Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret, Kollektivtrafik och infrastruktur

Mobil: 076-940282L
Regionens hus
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 4t1- 04 Göteborg
Postadress: Regionens hus,405 44 Göteborg

z
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Dnr KS 20201321

Svar på remiss - Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2O2l-2O25
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Hållbara resor
Göta la n 4 Tra fikfö rsö rj n ing sprog ra m 2 02 I -2 0 2 5 i e n g het med bi laga.

i

Västra

I i

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle att
yttra sig på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet iVästra Götaland (202I-2025).

TrafiKörsörjningsprogrammet är tillsammans med regionfullmäktiges budget Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling, Kollektivtrafiken är ett
av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas
i hela Västra Götaland - i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling.
Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar kring
målstrukturen, planeringsstrategierna, samverkan och kommunens nytta av trafikförsörjningsprogrammet i vår verksamhet,

Beslutsunderlag

r Hållbara resor iVästra Götaland, trafikförsörjningsprogram202L-2025 (remissversion)
. FöUebrev Hållbara resor i Västra Götalan4 trafikförsörjningsprogram 2021-2025.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S 187.
BILAGA
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Dnr KS 2020/3ZL

Svar på remiss - Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2O2L-2O25
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Hållbara resor
Göta la n 4 Tra fikfö rsö rj n ing sp rog ra m 2 02 1 - 2 02 5 i en g het med bi la ga.

i

Västra

I i

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle att
yttra sig på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland (202I-2025).

TrafiKörsörjningsprogrammet är tillsammans med regionfullmäktiges budget Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling, Kollektivtrafiken är ett
av de viktigaste verKygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas
i hela Västra Götaland - i samklang med en mer hållbar samhällsuWeckling.
Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar kring
målstrukturen, planeringsstrategierna, samverkan och kommunens nytta av trafikförsörjningsprogrammet i vår verksamhet.

Beslutsunderlag

.
.
.

Hållbara resor iVästra Götaland, trafikförsörjningsprogram202L-2025 (remissversion)
Följebrev Hållbara resor i Västra Götalan4 trafrkförsörjningsprogram 2021-2025.
Komm unstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på
remissversion av Hållbara resor i Västra Götaland, Trafikförsöry'ningsprogram 2021-2025
ienlighet med bilaga.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Remiss: Hållbara resor iVästra Götaland,
traf i kförsö rj n i n gsp ro g ra m 2OZL-2O25
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av "Hållbara resor
Västra Götaland, Trafikförsörjningsprogram 202L-2025" i enlighet med bilaga.

i

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts
tillfälle att yttra sig på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet i Västra
Götaland (2021-2025).

Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med regionfullmäktiges budget
Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens
utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att ge invånarna
bättre förutsättningar att bo, leva och uWecklas i hela Västra Götaland - i
samklang med en mer hållbar samhällsutveckling.
Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar
kring målstrukturen, planeringsstrategierna, samverkan och kommunens nytta av
traf kförsörjn ingsprog ram met i vå r verksam het,
i

Beslutsunderlag

.

o

Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 202L-2025
(remissversion)
Följebrev Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-

2025

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål och tre målområden för
kollektivtrafikens utveckling. Det övergripande målet är att'Andelen hållbara resor
ska öka i hela Västra Götaland" med mål för åren 2025 och 2035. De tre
målområdena 'God geografisk tillgänglighet", "Enkel, trygg och inkluderande
kollektivtrafik" och "Låg miljöpåverkan" har mål for år 2025. Som komplement till
målen finns även ett antal indikatorer för att följa uWecklingen inom ett visst
område.
MåI

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

159

kommunen@mellerud.se

rl
4
rl

lt

,la

.l-

lr

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-07

Diarienummer

Sida

KS 20201321

2 (4)

Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra
Götaland. Detta definieras som resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka
förhållande till övriga resor.

i

Mål år 2025:

-

Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 42 procent.

Mål år 2035:

-

Måf

Andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka till minst 50 procent.

område : God geografisk tillgänglighet

-

Andelen invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till
närmsta regionala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter (i båda
riktningar) per dag ska öka till B0 - B5x procent,
Nivå år 2018: Under framtagande,

-

Antal resor med kollektivtrafik ska öka till minst 380 miljoner
(fördubblingsmålet).
Nivå år 2018: 339 miljoner resor.

-

Antal kollektivtrafikresor i stråk och stadstrafik ska öka till 65 miljoner resor
i stråk och 295 miljoner resor i stadstrafk.
Nivå år 2018: Stråk 55 miljoner resor, stadstrafik 258 miljoner resor.

Måfområde= Enkel, trygg och inkluderande

-

Andelen invånare som anser att det är enkelt att åka med Västtrafik ska
öka till minst 65 procent.
Nivå år 2018: 61 procent.

-

Andelen invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik ska öka till
minst 70 procent.
Nivå år 2018: 66 procent.

-

Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är anpassade för personer
med funktionsnedsättning ska öka till minst 800 stycken.
Nivå år 2018: Cirka 400 fullt anpassade hållplatser och terminaler.

Målområde : Låg miljöpåverkan

-

Utsläppen av CO2 per personkilometer i kollektivtrafiken ska minska med
minst 85 procent jämfört med år 2006,
Nivå år 2018: Minskning med 72 procent jämfört med år 2006.

-

Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska öka till minst 35
procent.
Nivå år 2018: 33 procent.

Strategisk inriktning och genomförande
De prioriterade stråken är en samling av kommunernas viktigaste

pendlingsrelationer. Stråken bedöms som viktiga för att knyta samman Västra
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Götaland med omlandet och utgör således stommen i den regionala
kollektivtrafiken. Melleruds kommun berörs direkt av prioriterade stråk för
Göteborg-Trollhättan-Karlstad och Vänersborg-Ed-Halden vilka samtliga ska ha
minst tio dubbelturer per vardag,
Det nämns även vilket grundutbud tätorter ska ha och hur planeringsprincipen för
kollektivtrafikutbudet ser ut ifall efterfrågan ökar eller sjunker.
De uppsatta målen ska uppnås genom att alla parter, aktörer och individer bidrar
med sin del i det hållbara resandet. Ökad och kombinerad mobilitet behöver, och
kommer att, utvecklas. Det pågår forskning inom kollektivtrafikområdet där Västra
Götalandsregionen deltar i flera projekt. Det behöver även tas hänsyn till hållbara
resval i fysisk planering.
Det finns sex beslutade strategier kopplade till trafikförsörjningsprogrammet. Den
strategi som berör utbudet i Mellerud främst är Målbild tåg 2035 (inklusive
Västtågsutredningen). Näringslivet i Mellerud kan även komma att påverkas av
Miljö- och klimatstrategin för kollektMrafiken om stadsbussflottan med biogas som
drivmedel istället elektrifieras.
Roller och ansvar
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för den
allmänna kollektivtrafiken i länet. Detta definieras genom ett avtal tecknat 2011.

Västtrafik är ett bolag helägt av Västra Götalandsregionen och upphandlar
kollektivtrafiken iVästra Götaland. Västtrafik beslutar i samverkan med
upphandlade trafikföretag i frågor som till exempel hur linjer ska dras, var
hållplatser ska ligga och ur ofta trafiken ska gå.
Kommunerna ansvarar för fysisk planering genom främst översiktsplanering och
detaljplanering. Kommunerna har även befogenhet över exempelvis
parkeringsavgifter och parkeringstal, vilket i stor grad kan påverka andelen
hållbara resor.

Förutsättninqar och utmaningar
Stora demografiska skillnader i regionen gör att behov och efterfrågan ser olika ut.
Av den befolkningsökning på 200 000 invånare som spås fram till 2035 kommer
merpaften ske i Göteborgsregionen. Befolkningen blir även äldre och
urbaniseringen har varit stark senaste årtiondena.

Infrastrukturen är i behov av stora investeringar. En prioriterad satsning som
kommer Mellerud till gagn är dubbelspår Göteborg - Oslo. Denna finns det dock
inte finansiering för ännu.
Ekonomiska förutsättninqar och finansiering
Enligt beräkningar av samhällsnyttan ger kollektivtrafiken i Västra Götaland 1,75
kronor tillbaka per satsad krona.

till år 2035 visar att
regionbidraget till Västtrafik foftsatt behöver öka i genomsnitt cirka 5 procent per
år för att nå uppsatta mål eller att nya intäktskällor behöver tillkomma.
En översiktlig beräkning av kostnadsutvecklingen fram

161

l.

a1-

Ir
r-j
-lr
rl
rr

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

u

nstyrelseförva ltn

i

nge

n

KOMMUN

Datum
2020-0s-07

Annika Wennerblom

Freddie Carlson

T.f. kommunchef

Bygglovha nd lägga rel-inspektör
0s30-181 69

Diarienummer

Sida

Ks 2020132r

4 (4)

freddie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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Fyrbodals kommu nalförbund

Infrastruktur och kollektivtrafik

Yttrande över "Hållbara resor i Västra Götaland,
traf i kförsö rj n i n gsprog ra m 2O2l-2O25'
Melleruds kommun tycker arbetet är väl utfört och belyser de utmaningar
samhället står inför när det gäller arbetet för ett mer hållbart samhälle.
Kollektivtrafiken är en viktig del i denna omställning och som en del av Dalsland är
Mellerud beroende av att utbudet av kollektivtrafiken längs de prioriterade stråken
ökar, men även att mobilitetslösningar ökar för boende på landsbygden.
Nedan kommer synpunkter på de områden Västra Götalandsregionen särskilt
efterlyser.
- Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? A|r det tydligt hur målen

för

kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara resor?
Melleruds kommun anser att målstrukturen är tydlig, men målen är högt satta. De
fyra delmålen från det tidigare programmet har omformulerats på ett enkelt men
informativt sätt. Att under varje målområde först beskriva målen i form av
nyckeltal gör det lätt att ta till sig och med den följande beskrivande texten ges
även förståelsen för hur detta ska genomföras.
Melleruds kommun är en landsbygdskommun där många invånare inte bor i någon
större tätort. För många är bilen en naturlig del av vardagen och har så alltid varit,
I programmet nämns att en bilresa även den kan vara hållbar om den körs på
förnybara drivmedel. I Melleruds kommun körs knappt 10 procent av andelen
nyregistrerade bilar på antingen el eller biogas. Detta riskerar att bli en stor
utsläppskälla eftersom många invånare har lång sträcka till en knutpunkt eller
hållplats. Endast 20 procent av invånarna på landsbygden har närmare än 1000
meter till en busshållplats, vilket är den lägsta andelen i Västra Götaland.
Melleruds kommun skulle vilja se hur trafikförsörjningsprogrammet bättre plockar
upp de invånare som inte har kollektivtrafiken till hands utanför dörren. Som vi ser
det behövs en ökad turtäthet även på linjer utanför E45 och en ökad andel
pendelparkeringar på lämpliga ställen. I de fall en resenär måste göra byten i
kollektivtrafiken är det viktigt att den totala reskvoten blir rimlig ijämförelse med
bilen. För att lösa detta krävs bra anslutningar mellan tåg och buss.

- Air de övergripande planeringsstrategtErna som ligger till grund för utbud av
kollektivtra fik tydliga ?

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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De planeringsstrategier som rör prioriterade stråk och noder samt grundutbudet
ger en bra förståelse över vilken nivå regionen vill eftersträva. Däremot skulle den
sista planeringsstrategin om principer för kollektivtrafikutbudet kunna utvecklas.
Förslagsvis ges exempel på hur stor minskad/ökad efterfrågan som behövs för att
åtgärder kommer behöva vidtas. Om en reducering av utbudet tvingas ske, i vilken
ände börjar man då för att fortsatt leva upp till landsbygdsutredningens
grundutbud. Genom skatteväxlingsavtalet vill Melleruds kommun påpeka att det är
viktigt att inte kommunerna får bekosta upprätthållandet av trafik som tvingas
reduceras.
- Air det något område som saknas under genomftirande?

Det beskrivs bra på vilka områden regionen, kommunen och forskning kan bidra
och driva på utvecklingen. Vad som saknas är hur den enskilde individen ska
tänka. Det nämns inledningsvis att omställningen i grund och botten handlar om
att förändra individernas resmönster. Vanligt förekommande är att den enskilde
antingen inte tror att sitt resmönster påverkar i det stora hela, eller att denna inte
vet hur den ska gå tillväga. Samla allt här som rör underlättande för den enskilde
att bidra till omställningen.
- På vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisatrbner för

att uppnå Akad
andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande
målet?
Genom att fortsätta den löpande dialog Västtrafik har med kommunerna. Den
årliga avstämningen parterna emellan skulle kunna kompletteras med några
mindre avstämningar resterande delen av året för att lyfta frågor och den
efterfrågan kommunerna märker av från medborgarna. Det är självklart viktigt att
återkoppling är en naturlig del av denna process, pafterna emellan.
- På vilket sätt kan ni ha nytta av trafikförsörjningsprogrammet i er verksamhet?

I den fysiska planeringen finns mycket att beakta när det gäller innehållet
trafikförsörj n in gsprog rammet, Den s ka pa r även d iskussion vid exem pelvis
parkeringstal och avgifter.

i

Kemmunen kan även använda programmet som påtryckningsmedel för en ökad
andel turer på de prioriterade stråk som omnämns och en upprustning av den
infrastruktur som hör till med exempelvis väderskyddade och tillgängliga
hållplatser, pendelparkeringar och drivmedel.
Utöver ovan redogjorda synpunkter skulle Melleruds kommun även vilja framföra
föllande erinran.

I det tredje målområdet framhävs att en stor satsning krävs på elektrifiering av
stads- och tätortsbussar, men även på kortare regionbusslinjer, För många
biogasproducenter i Dalsland riskerar denna övergång att bli smärtsam när en stor
aktör skulle försvinna. Melleruds kommun anser att både den ekologiska och
ekonomiska hållbarhetsgrenen ska främjas och återbruk och närproducerat
främjas. Eftersom geografin och landskapet ser olika ut i regionen bör det vara
platsens förutsättningar som tas tillvara på. I de områden där rötavfall och
biogasproducenter finns tillgängliga ska detta kunna användas, samtidigt som det i
storstadsregionerna antagligen lämpar sig bäst med elektrifierade fordon.
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När det gäller finansiering nämns det i programmet att regionbidraget behöver öka
ytterligare eller att nya intäktskällor behöver tillkomma. Frågan som då får ställas
är om de uppsatta målen står i proportion till finansieringen. Melleruds kommun vill
återigen påpeka att det är viktigt att det inte blir kommunerna som får stå för den
saknade finansieringen.
Som landsbygdskommun vill vi även påpeka att det är viktigt att bidrag och
satsningar kommer oss till dels också, så inte enbart storstadskommunerna står för
utuecklingen i regionen.

Melleruds kommun

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef
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Från:

Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:

Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal'se
den B maj 2020 09:02
kommun; Lysekils kommun;
Bengtsfois kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda
kommun; Sotenäs
Sotenäs
Konimunen; Munkedals kommun; Orust kommun;
Trollhättans stad; Uddevalla
kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun;
kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Helen Tisell; Jeanette Lämmel; Carina Ericson
- oBSl ersätter mail skickat
Remisser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen

2020-05-08 k|.08.04

gsp rog ra m
ra reso r i Västra Göta a nd, traf i kfö rsö rj ni n
.-.2025
remissversion.pdf; Remissbrev trafikförsörjningsprogram.pdf; .Följebrev

Hå

I I

ba

I

2021

- Målbild

Täg2O2sinklstorregionalbusstrafik.pdf;MålbildTäg2028-huvudrapport'pdf;
Samverkansformer för
till åtgärder för att stärka dialog och samverkan.pdf;
- samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götaland.pdf; utvärderingsbrev
koilektivtrafik i Västra Götaland.pdf; uppföljning 2019.pdf
Förslag

Hej,

gällande kollektivtrafik' se nedan'
Här kommer remisser från Västra Götalands Regionen
lnfrakollnätverk den 5 mars och
Remisserna har tidigare skickats till tjänstemän i Fyrbodals
förbundsdirektionen den 9 mars'

till politikerna i

kommunerns
remissvar från kommunerna och sista dag för
Förbundet kommer att sammanställa ett gemensamt
skickas tilt konsli@fvrbodal'se'
Itimna in synpunkter titt förbundet iir den 79 iuni.synpunkterna

att

dag
direktion den Zlseptember' Den 30 september är sista
Beslut om det gemensamma remissvaret tas i Fyrbodals
för remiss till VGR.

Tidptan-RerRis$er

Ft'?84

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Posiadress: Box 305,451 18 Uddevalla
eåiåx"aoruss, Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Fax:0522-145 54
www.fvrbodal.se
Facebook

Twitter
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From: Anna Kronvall <a nna'kronvall @vgregion'se>
Sent: Friday, February 28,2020 11:52 AM
Fyrbodals Komm unalförbund
To: info@skaraborR.se; gr@goteborgsregionen'se; Kansliet
info

@

<ka nsli@fvrbodal.se>;

borasreRione n'se

<magnus'fredricson@skaraborg'se>;
Cc: thomas.bostrom@skaraborg.se; Magnus Fredricson
kurin.biort

tind(anoraläio'en*e;

Helen Tisellchelen.tisell@fvrbodal.se>; Anna Gustafsson

<Anna.Gustafsson @goteborgsregionen'se>
Västra Göta la ndsregionen
Su Uiecf iemisser kollektivtrafik frå n

Till de delregionala kollektivtrafikråden
Hej!

för den
i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål
Västra Götalandsregionen ansvarar för att regelbundet
under 2019 arbetat fram ett förslag till nytt
regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden har
resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram2o2Ltrafikförsörjningsprogram för Västra Götarand; Hållbara
2025.

på delmål 2028
av utvecklingen av tågtrafiken med fokus
Kollektivtrafiknämnden har också genomfört en utredning
utredningen har lett till ett förslag tilt målbild;
inom Målbild råg 2035, kompletterat med storregional busstrafik.
Målbild tåg 2028.
för
finns beskrivna i dokumentet "samverkansformer
samverkansformerna för kollektivtrafik i västra Götaland
utveckling (BHU) har sedan tidigare beslutat att
koilektivtrafiken i Västra Götaland,,. Beredningen för hållbar
Utvärderingen består i ett antal frågor som
samverkansformerna ska utvärderas senast under 2020.
sedan till grund för eventuella revideringar av
kollektivtrafiknämnden önskar svar på. Utvärderingen ligger
i BHU'
samverkansformerna, som i så fall lyfts för ställningstagande

avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet
Enligt önskemål som framkommit vid tidigare årliga
kollektivtrafiknämndens remisser samlat till DKR:
o Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogra m 2O2L-2O25

r
r

skickas

Målbild täg2028

i Västra Götaland
Utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken
30
Vi önskar svar på var och en av remisserna senast
Var och en av dessa remisser finns bifogade denna e-post'
gäller'
ange i ämnesraden vilken remiss det
september 2020 till kollektivtrafik@vsresion.se' Vänligen

zOLg.l år sker ingen årlig avstämning
Bifogat finns även Uppföljning av det regionala trafikförsörjningsprogrammet
ses som
inga synpunkter på uppföljningen, utan den ska
av trafikförsörjningsprogrammet och vi efterfrågar

information.
Vänliga hälsningar
Anna Kronvall
Västra Götalandsregionen
Koncern kontoret, Kolle ktivtrafi k och infrastruktur

Mobil: 076-940282L
Regionens hus
rg
Besöksad ress: Be rgslagsgata n 2, 4tL 04 Göte bo

Postadress: Regionens hus,405 44 Göteborg

2
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2019-00023

Datum: 2020-02-28

Följebrev

Hållbara resor iVästra Götaland,
trafi kfö rsö rj n i ngs p rogra m 202I-2025
Västra Götalandsregionen, regional kollektivhafikmyndighet i Västra Götaland,
har tagit fram ett ftirslag på trafikfiirsörjningsprogram frir perioden 2021-2025.
Trafi körsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet ftir
kollektiurafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikfiirsörjningsprogrammet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren

2017-2020.
Framtagandet av trafikfiirsörjningsprogram202l-2025 har påryätt under år 2019 och
2020. Arbetet har processletts av tjänstepersoner från avdelningen ör kollektivtrafik
och infrastruktur på Västra Götalandsregionen. Till sin hjälp har de haft olika
grupperingar och funktioner inom Koncernkontoret och Västtrafik till sitt
forfogande.

Kollektivtrafiknämnden har efter ett inledande inriktningsbeslut löpande gjort inspel
och ställningstaganden under processens gång. Inriktningen fiir framtagandet av
programmet har varit en mindre revidering av gällande program med fokus på
prioritering inom befintliga långsiktiga mål och strategier samt att se över målstruktur och kalibrera målnivåer.
Samråd har genomörts med de delregionerna kollektivtrafikråden, omkringliggande
kollektivtrafikmyndigheter, andra myndigheter och organisationer, näringsliv
och resenärsgrupper. Vidare har de delregionala kollektivtrafikrådens tjänstepersonsnätverk gett inspel till programmets mål och inriktning.
l2ins

Remissversionen kommer inom kort även att finnas på:

https:/lwww.vsresion.se/kollektivtrafik/reviderins-av-trafikforsoriningsprosraml

Y.V VÄSTRA
CÖTALAN DSRECIONTN
V
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Vi tar tacksamt emot allmänna synpunkter på programmet. Därutöver är vi speciellt
intresserade av era tankar kring öljande:
Målstrukturen i programmet har omarbetats med en fiirhoppning att göra den
tydligare med ett övergripande mål om ökad andel hållbara resor i Västra Götaland
och tre målområden lor kollektivtrafiken.
Hur upplever ni den omarbetade målstrukturen? Är det tydligt hur målen ör
kollektivtrafiken bidrar till det övergripande målet om ökad andel hållbara
resor?

Kapitlet om den strategiska inriktningen och genomörande behandlar både
grunderna ftir trafikering och beskriver hur målen ska nås. Genomörandet innefattar
befintliga målbilder och strategier fiir kollektiwrafiken i Västra Götaland, samt ffra
utpekade områden fiir arbetet med att nå målen i programmet. Dessa fyra områden
har prioriterats under de samråd som genomfiirts under framtagandet av programmet.
För att uppnå det övergripande målet om en ökad andel hållbara resor behövs
samverkan över våra organisatoriska gränser.

-

Ar de övergripande planeringsstrategierna som ligger
utbud av kollektivtrafik tydliga?

-

Är det något område som

till

grund

fiir

saknas under genomfiirande?

vilket sätt kan vi samverka mellan våra organisationer fiir att uppnå ökad
andel hållbara resor? Hur kan er organisation bidra till att nå det övergripande

På

målet?

Vår fiirhoppning är att trafikfiirsörjningsprogrammet ska vara användbart och ett stöd
i ert arbete ftir frågor som rör kollektivtrafiken.
På

vilket sätt kan ni ha nytta av trafikfiirsörjningsprogrammet i er

verksamhet?

Vi vill ha ert remissvar

senast 30 september 2020. Svaret skickas

kolIektivtrafik(@r'gregion.se. Ange

KTN 2019-00023".

till

i ämnesraden"Er organisation - Remissvar TFP

Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se.

Med vänliga hälsningar

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafi k- och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen

YfxmnNDSRECToNEN
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Sändlista remiss
Kommunerna inom Västra Götaland

via
Delregionala kollektivtrafi kr'åd

-

Boråsregionen
Göteborgsregionen

Företrädare ftir
resen ärer/resen ärsgrupper
Resenärsforum
Västra Götalandsregionens samråd:

-

Fyrbodal
Skaraborg

Kollektivtrafi kmyndigheter i
angränsande län
Region Halland
Region Jönköping
Region Värmland
Region Örebro
Viken fylkeskommune (tidigare Östfold

Funktionshinder
Mänskligarättigheter

Nationellaminoriteter
Hbtq
Bamrått

Organisationer
Naturskyddsftireningen
Cykelfrämjandet
Svenska cykelstäder

Fylke)

Svensk kollektivtrafik
Svinesundskommittön

Myndigheter och statliga bolag

Hela Sverige ska leva

-

Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket Region Väst
Swedavia Göteborg-Landvetter Airport

Trafikfiiretag via
branschorganisationer
Sveriges Bussöretag
Västra Sveriges Bussbranschforening
Branschöreningen Tågoperatörema
Taxiftirbundet
Skärgårdsredarna

Fyrbodal
Göteborgsregionen
Sjuhiirad
Skaraborg

Inom Västra Götalandsregionen
Västtrafik
Västfastigheter
Turistrådet Västsverige

Kulturnämnden
Miljönämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Företrädare fiir närin gslivet
Västsvenska handelskammaren

Yfxt';mNDSREcToNEN
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Svar på remiss - Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Målbild Tåg 2028 inklusive
storregional busstrafik i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle
att yttra sig på remissversionen av Målbild Tåg 2028.

ären konkretisering av Målbild Tåg 2035 med fokus på delmål och
kollektivtrafiksystemets utveckling fram till 2028. Detta arbete syftar till att se potentiell
utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa tillsammans bildar ett regionalt nät som
knyter samman Västra Götaland.

Målbild Tä92028

Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår i
uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur dessa
samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken konkret kan
utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning.
Utgångspunkten är att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att
tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter, Tågen som trafikerar i
olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att detta sammanfaller i
knutpunkter.
På detta sätt kommer det ett tåg från vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt
att anpassa så att bussarna ankommer strax innan tågen och avgår strax efter,

Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar kring de
avvägningar som föreslås och hur samhällsutvecklingen ser ut i de aktuella stråken.

Beslutsunderlag

.

Huvudrapport Målbild Tåg 202B - en konkrethering av Målbild Tåg 2035 inklusive
stonegbnal busstrafik
Följebrev Målbild Tåg inklusive storregbnal busstrafik.

o
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S 188.
BILAGA
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Svar på remiss - Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av Målbild Tåg 2028 inklusive
storregbnal busstrafik i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle
att yttra sig på remissversionen av Målbild Tå9 2028.
Måtbild Tåg 2028 är en konkretisering av Målbild Tåg 2035 med fokus på delmål och

kollektivtrafiksystemets utveckling fram till 2028. Detta arbete syftar till att se potentiell
utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa tillsammans bildar ett regionalt nät som
knyter samman Västra Götaland,
Samtliga prioriterade stråk i Trafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg ingår i
uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen inbegripa hur dessa
samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå hur trafiken konkret kan
utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad utredning.
Utgångspunkten är att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur så att
tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som trafikerar i
olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att detta sammanfaller i

knutpunkter.
på detta sätt kommer det ett tåg från vardera riktningen in samtidigt och det blir då lätt
att anpassa så att bussarna ankommer strax innan tågen och avgår strax efter.

Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar kring de
awägningar som föreslås och hur samhällsutvecklingen ser ut i de aktuella stråken.

Beslutsunderlag

.
.
.

Huvudrapport Målbild Tåg 2025
s to rreg iona I b u sstra

-

en konkretisering av Målbild Tåg 2035 inklusive

fik

Följebrev Målbild Tåg inklusive storegional busstrafik'
Kommu nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse'

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på
remissversion av Målbild Tåg 2028 inklusive storegionalbusstrafik i enlighet med bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på remissversion av "Målbild Tåg
2028 inklusive storregional busstrafik" i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts
tillfälle att yttra sig på remissversionen av Målbild Tåg 2028.
Målbild Tå92028 är en konkretisering av Målbild Tåg 2035 med fokus på delmål
och kollektivtrafiksystemets uWeckling fram till 2028. Detta arbete syftar till att se
potentiell utveckling i utvalda stråk samt se hur dessa tillsammans bildar ett
regionalt nät som knyter samman Västra Götaland.
Samtliga prioriterade stråk iTrafikförsörjningsprogrammet där det finns järnväg
ingår i uppdraget. Går det parallell busstrafik utmed järnvägen ska förslagen
inbegripa hur dessa samspelar och ger en bra helhet, men för detaljer på linjenivå
hur trafiken konkret kan utformas kommer detta som en fördjupning efter beslutad
utredning.
Utgångspunkten är att binda ihop hela landet i knutpunkter och bygga infrastruktur
så att tågtrafiken hinner till nästa knutpunkt på ett visst antal minuter. Tågen som
trafikerar i olika riktningar möts vid ett par tillfällen och ambitionen är att detta
sammanfaller i knutpunkter. På detta sätt kommer det ett tåg från vardera
riktningen in samtidigt och det blir då lätt att anpassa så att bussarna ankommer
strax innan tågen och avgår strax efter.
Västra Götalandsregionen är särskilt intresserade av Melleruds kommuns tankar
kring de awägningar som föreslås och hur samhällsutvecklingen ser ut i de
aktuella stråken.

Beslutsunderlag

o

Huvudrapport Målbild Tåg 2028

-

en konkretisering av Målbild Tåg 2035

inkl usive storregional busstrafik

r

Följebrev Målbild Tåg inklusive storregional busstrafik

Beskrivning av ärendet
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212000-1488

464 BO MELLERUD
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Undersökningar visar att detta system, med anor från Schweiz, har resulterat i 1015 procentiga resandeökningar i regional trafik, I Sjöbo gav detta
knutpunktssystem en resandeökning på 39 procent.
Kn

utpunktssvstemets begränsningar

Knutpunktstrafik förutsätter lång planeringshorisont och målstyrning. För detta är
det nödvändigt med en väl genomförd förankring och bred acceptans. Det går inte
att ändra planeringsinriktning med kort varsel eller göra tillfälliga
efterfrågeanpassningar eftersom det påverkar systemet som helhet.
Det svenska regelverket for tilldelning av kapacitet är ytterligare en begränsning

att se upp med, och skulle behöva justeras för att regionala knutpunktsystem ska
kunna fungera riktigt bra och vara stabilt över tid.
Norge-/Vänerbanan
Efter att dubbelspåret mellan Göteborg och Öxnered invigdes har turutbudet på
sträckan Karlstad-Göteborg fördubblats. Trafikeringen förväntas öka på Norge/Vänerbanan och då framförallt med fler godståg mot Kil och Norge. Dessutom
föruäntas utbudet av resandetåg Oslo-Göteborg öka, vilket innebär följande trafik
maxtimmen:

.
.

Fyra pendeltåg Göteborg-Älvängen

.

Ett fjärrtåg Göteborg-Oslo

i

Fyra regiontåg Göteborg-Öxnered, varav två går till Vänersborg, ett till Karlstad
och ett till Uddevalla och eventuellt vidare till Strömstad

. Två-tre

godståg

Förslaget till 2028 liknar dagens, men med ett ökat antal turer. I Göteborg
anpassas tågen från Oslo till att kunna fortsätta till Köpenhamn. Tågen Karlstad Göteborg får också ett nytt uppehåll i Brålanda som ett första steg mot
Västtågsutredningens målsättning. Däremot introduceras inte regiontågslinjen
Halden-Trollhättan i ett första steg, då den kräver större infrastrukturinvesteringar,
För Melleruds del blir detta en markant förbättring med timmestrafik till Karlstad
och Göteborg under högtrafik, Dessutom får invånare i södra delen av Melleruds
kommun nära till stationen i Brålanda.
Busstrå ket Bengtsfors-Uddeva

I

la

Busslinje 730 har idag bra och gen linjesträckning men många hållplatser. Många
hållplatser tillsammans med att vissa turer har en awikande körsträcka vid
Bäckefors gör att bussen inte når en restidskvot på 1,2 idag.
Enligt förslag behöver en fördjupad utredning göras för att svara på vilka
hållplatser som kan slopas, dock framhävs vikten av att linjen anpassas till
tvärgående linjer i Bäckefors för resor mot Ed och Mellerud,
Effekter
Resandet beräknas öka från dagens 21 miljoner resor per år till knappt 33 miljoner
resor år 2028.
På delen Halden-Trollhättan har utredningen tittat på möjlighet att köra 10
regiontåg och öppna 4 nya stationer likt uppdaterad målsättning efter beslut av
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Västtågsutredningen. Detta är endast möjligt efter kapacitetsökning på sträckan
med 4 nya mötesstationer. Detta kostnadsberäknas till 100 miljoner kronor styck,
motsvarande 400 miljoner för sträckan, Dessa saknar finansiering och är inte
möjliga till år 2028.
Om åtgärderna enligt förslaget genomförs beräknas resandet öka med 18 procent
på Norge-/Vänerbanan.

Annika Wennerblom

Freddie Carlson

T.f. kommunchef

Byg g lovha nd lä g ga

rel-

i

ns pe ktö

0530-181 69
freddie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas
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Fyrbodals komm unalförbund

Infrastruktur och kollektivtrafik

Yttrande över Målbild Tåg 2028 inklusive storregional
busstrafik
För Melleruds kommun innebär föreslagna åtgärder ett klart större utbud för
resande med kollektivtrafik. Genom att göra tidtabellen mer uppstyrd och därmed
kunna skapa timmestrafik i riktning Karlstad och Göteborg gör kommunen mer
attraktiv både att bo och verka i. Den planerade stationen i Brålanda underlättar
för kommunens invånare på Dalboslätten.
Melleruds kommun är nöjda över de åtgärder som föreslås och kommer
kommunen till gagn fram till 2028. När Målbild 2035 ska infrias hoppas vi att det
dessutom kan öppnas stationer i Dals Rostock, Bäckefors och Frändefors'
Nedan kommer synpunkter på de områden Västra Götalandsregionen särskilt
efterlyser.
- Hur ser kollektivtrafikråden på de awägningar som ftireslås för att uppnå
regional nytta, med ökat resande och potential för överflyttning till ökad andel
hållbart resande?

För Melleruds kommuns är ett framtida tågstopp i Dals Rostock angeläget' Som
nämns i rapporten kommer det krävas större infrastrukturinvesteringar på denna
linje (Halden-Trollhättan) och vi förstår med att denna del inte introduceras ännu,
Kommunen ska göra sin del och arbeta för att förutsättningarna finns för att uppnå
Västtågsutredningens målsättning om fyra nya stationer i Dalsland 2035'
När det gäller busstråket Bengtsfors-Uddevalla ser kommunen positivt på att linjen
kommer att ses över för att minska restiden och fortsatt passa med anslutande
Wärgående turer i Bäckefors.
- Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens forslag ligger i linie med
samhällsutuecklingen i de olika stråken? Hur ser kommunalförbunden på
potentialen att stärka utuecklingen för tågresandet ytterligare genom den
komm unala pla neringen.

I Melleruds förslag till ny översiktsplan,

som beräknas antas under hösten 2020,
läggs stort fokus på Västtågsutredningen och dess konsekvenser för Dalsland. I
Dals Rostock planeras en fördjupad översiktsplan att göras för att mynna ut i
detaljplaner för nya bostäder och stationsområde, I översiktsplanen är även ett
flertal LlS-områden placerade strategiskt med hänseende till framtida tågstopp i
Brålanda, Dals Rostock och Bäckefors.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

176

kommunen@mellerud.se

r1
.'1

ra

t
11

tl

YTTRANDE

MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Datum
2020-05-07

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer
KS 20201320

I Melleruds tätoft finns ett flertal detaljplaner på gång som med fem-tio minuters
cykelavstånd når stationsområdet, En av de detaljplaner som ligger närmast i tiden
är att göra om området kring resecentrum i Mellerud. Syftet är att bättre anpassa
befintliga lokaler till efterfrågan och därmed skapa kontorsplatser. Kommunen
kommer även se över hur pendelparkeringen kan utuecklas.
Vad som skulle gynna kommunen är möjligheterna att ordna kvällståg från
Göteborg. Men med föreslagna åtgärder verkar detta inte kunna vara omöjligt
eftersom kapacitetsbrist inte råder.
Utöver ovan redoglbrda synpunkter skulle Melleruds kommun göra följande
medskrtk.

I förslag till nytt trafikförsörjningsprogram nämns en utbyggnad av dubbelspår från
Öxnered till Oslo. Det saknas för närvarande finansiering för detta och är inte
möjligt till 2028. Men det skulle vara positivt om det omnämns i målbilden och
något om hur detta kommer att påverka trafiken framgent, exempelvis en första
utbyggnad mellan öxnered och Skälebol. Ett alternativ är att det läggs tyngre vikt
vid detta inför målbild 2035,
När det gäller restidskvoten på busstråket Bengtsfors-Uddevalla eftersträvas
kvoten 1,2, medan det i förslag till nya trafikförsörjningsprogrammet är 1,3 som är
taket för kvoten. Ett enhetligt mönster bör eftersträvas.

Melleruds kommun

Morgan E Andersson
u nstyrelsens ordförande

Komm

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef
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lng rid Engqvist
Från:

Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal'se>
den 8 maj 2020 09:02
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs
kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla
kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Helen Tisell;Jeanette Lämmel; Carina Ericson
Remisser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen - OBS! ersätter mail skickat

2020-05-08 k|.08.04

Bifogade filer:

bara resor i Västra Göta land, trafi kförsörjningsprog ram 2021 -2025
remissversion.pdf; Remissbrev trafikförsörjningsprogram.pdf; Följebrev - Målbild
Täg202Sinklstorregional busstrafik.pdf; Målbild Tä92028 - huvudrapport.pdf;
Föislag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan.pdf; Samverkansformer för
kollektivtrafik i Västra Götaland.pdf; Utvärderingsbrev - Samverkansformer kring

Hål

I

kollektivtrafik i Västra Götaland.pdf; Uppföljning

201 9-pdf

Hej,

Här kommer remisser från Västra Götalands Regionen gällande kollektivtrafik, se nedan
Remisserna har tidigare skickats till tjänstemän i Fyrbodals lnfrakollnätverk den 6 mars och
förbundsdirektionen den 9 mars.

till politikerna i

ott
Förbundet kommer att sammanställa ett gemensamt remissvar från kommunerna och sisto dag för kommunerno
liimna in synpunkter tittförbundet ör den 19 iuni. Synpunkterna skickos till kansli@fvrbodal'se.
är sista dag
Beslut om det gemensamma remissvaret tas i Fyrbodals direktion den 24 september. Den 30 september
för remiss till VGR.

Tidptan'Rernisser

Fltt?{!

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Fax:0522-145 54
www.furbodal.se
Facebook

Twitter
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@YgLegio
From: Anna Kronvall <anna'kronva
AM.
1-1:52
28,2020
Sent: Friday, February
ll

n'se>
v^^-t?^+tr.,rrrnrretc. r<ommunalförbund <kansli@furbodal'se>;

-

To:info@skarabore'se;qr(ogoteborgsregionen'se;KanslietFyrbodalsKommunalförbt
<magnus'fredricson@skaraborg'se>;

y,'g1u' Fredricson
t.rin.uiorktind@no'iääon"n'liHelenrit"rf'-rt"r"^'tittrrOt*mUtl*;AnnaGustafsson
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Till de delregionala kollektivtrafikråden
mål för den
-- -^-^rL.,^Äar i art rrafikförsöriningsprogram fastställa
ett försrag tit nytt
VästraGötalandsregionenansvararförattregelbundetietttrafikförsörjningsprograrT
har under 201g arbetat fram
2o2lKorektivtratitnaänden
regionara korektivtrafiken.
i vartru cotrrand, trafikförsörjningsprogram
Västra eotaranJ; Håtbara resor
för
trafikförsörjningsprogram
zoz5.
med fokus på delmål 2028
av utvecklingen av tågtrafiken
utredning
en
genomfört
lett till ett förslag till målbild;
Korektivtrafiknämnden har också
bisstratir.-' utieining"n h"
kompretterat
2035,
inom Mårbird råg

Hejl

,.i;;;r;onar

Målbild täg2028'

för
i dokumentet "samverkansformer
iVästra Götarand finns beskrivna
att
koilektivtrafik
för
samverkansformerna
(BHU) har sedan tidigare beslutat
Beredningen för hå*bar utveckting
Götarand,,.
iVästra
antal frågor som
korektivtrafiken
uid"r 2020. Utvärderingen består i ett
,"nrr,
utvärder.,
ska
revideringar av
samverkansformerna
sedan titt grund för eventuella
svar på. Utvärderingen rigger
önskar
korektivtrafiknämnden
samverkansto'.n"'nt-,''o.nttafalllyftsförställningstagandeiBHU'
skickas
årriga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet
som framkommit vid tidigare
Enrigt önskemår

samlat till DKR:
kollektivtrafiknämndens remisser

oHållbararesoriVästraGötaland,trafikförsörjningsprogram2o2l.2o25
a

Målbild täg2028

oUtvärderingavsamverkansformerförkollektivtrafikeniVästraGötaland
senast 30
svar på var och en av remisserna
denna..e-o*
bifogade
finns
gäller'
det
dessa remisser

Var och en av
september z02o

t'r

korektivtrafik@vsresion.se.

^Y:":kar
i ämnesraden virken remiss
Vänrigen ange

r år sker ingen årlig avstämning
trafikförsörjningsprogrammet20lg.
regionara
det
av
uppförjning
utan den ska ses som
Bifogat finns även
inga synpunki", pa uppförjningen,
och vi

av trafikförsörjningsprogrammet

"t "riragr.

information
Vänliga hälsningar
Anna Kronvall
Västra Götala ndsregionen
i nfrastruktur
fon."tnf.ontoret, Kollektivtrafik och

Mobil: 076-940282I
Regionens hus

4!!04 Göteborg
e"iOtr.Or"ss: Bergslagsgatan 2'
405 44 Göteborg
Postadress: Regionens hus'
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Datum 2020-02-28

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret

Diarienummer KTN 20 17 -00 I 87

Handläggare: Pontus Gunnäs

Remiss

Telefon: 076-9402824
E-post: pontus. gunnas@vgregion.se

Följebrev
Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik
Västra Götalandsregionen, genom Kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen
av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom

Målbild Täg2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen fiir
tågtrafiken ftir att nå uppsatta resandemål om att tredubbla tågresandet till2035
och att öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. Resultatet av
utredningen således fortfarande enmålbild och inte en plan. Genomlorandet är
beroende av årliga budgetfiirutsättningar och awägningar gentemot andra
angelägna åtgärder fiir att nå målen i det övergripande trafikfiirsörjningsprogrammet. I utredningen pekas ofinansierade infrastrukturåtgiirder ut diir ett
samarbete mellan Trafikverket, region och kommun kornmer krävas ör att
verkställa målen där är 2028 i flera fall är kort om tid ftir verkställande.
Utredningen har fokus på genomforbarhet och utgångspunkten är dagens

infrastruktur, redan beslutade åtgärder och mindre åtgärder som understiger 100
miljoner kronor. Tidsperspektivet (till är 2028) medger inte några större
infrastruktursatsningar som inte redan idag är beslutade. Infrastruktur inom
järnvägen bekostas av staten och finansieras via nationell
transportinfrastrukturplan. Västra Götalandsregionen bekostar tågtrafiken och
genom att samarbeta med Trafikverket, kommuner och kommunalfiirbund kan en
gemensam bild skapas över de kommande åren. Årligen beslutar Trafikverket om
mindre trimningsåtgärder (kostnad under 100 miljoner kronor) som kan bidra till

viktig ufveckling av tågtrafiken i väntan på större infrastrukturprojekt. För att
maximera nyttan är det viktigt att utvecklingsplanerna samplaneras så att
infrastrukturen byggs ut där tågtrafiken är tänkt att utökas, och att bostäder
lokaliseras kollektivtrafiknära for att öka det hållbara resandet.

en

Remissen innehåller:
a

Målbild Tä92028

- Huvudrapport

Postadress:

Besöksadress:

Regionens hus
405 44 Göteborg

Bergslagsgatan 2
41 1 04 Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

180

Webbplats:

E-post:

www.vqreoion.se

kollektivtrafik@voreqion.se

Målbild Täg2028 inkl. storregional busstrafik - foljebrev
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I huvudrapporten beskrivs ett huvudalternativ till är 2028 där det bästa alternativet
presenteras ör varje stråk sett till antal resande, ekonomi och genomfiirbarhet.
Rapporten bifogas. Huvudrapporten tillsammans med underlagsrapport kan också
nås via nedanstående länk där även
http /iwww.
:

v gre

Målbild Tä92035 finns att ladda ned:

gion. selmalbildtag

Enligt samverkansformerna mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen
ska kollektivtrafikens strategiska frågor hanteras i de delregionala
kollektivtrafikråden och därör skickas utredningen nu ut på remiss.
Samverkansformerna fastställer också att det är kollektivtrafikråden som är
remissinstanser och inte de enskilda kommunerna. Det är därfiir viktigt att
kollektivtrafikråden i remissvaret beskriver sin syn på forslagen inom remitterad
utredning. Vi tar gärna emot allmänna synpunkter på utredningen från alla
remissinstanser. Därutöver har vi riktat specifika frågor till de delregionala

kollektivtrafikråden Trafikverket och grannlänen.

.

Målsättningen i Målbild Täg 2035 med att tredubbla resandet frän 2006 innebär en
kraftig utökning av tågtrafiken. För att denna ska få plats på spåren krävs också mer
infiastruktur. Ledtiderna från planeringen till beslut och byggande av ny
infrastruktur i allmänhet och järnväg i synnerhet är så lång att flera projekt inte
hinner bli f?irdiga i den takt som vi önskar. Det innebär att prioriteringar och
awägningar behöver göras fiir att nå hög regional måluppffllelse utifrån givna
forutsättningar där kollektivtrafikrådens medverkan har stor betydelse.
o Hur ser kollektivtrafikråden på de awägningar som ftireslås ör att uppnå
regional nytta, med ökat resande och potential for överflyttning till ökad
andel hållbart resande?

2.

För att VGR ska satsa på utökad tågtrafik krävs att resandet ökar. För att nå målen
behöver också bebyggelseplaneringen utvecklas så att fler lätt kan väljatäget,
genom att bo nära eller enkelt och snabbt kan ta sig till en station.
Hur bedömer kollektivtrafikråden att utredningens fiirslag ligger i linje med
samhällsutuecklingen i de olika stråken? Hur ser kommunalörbunden på
potentialen att stärka utvecklingen fiir tågresandet ytterligare genom den
kommunala planeringen.

I

r

3.

I utredningen finns det utpekat en trafik som bedöms få plats på dagens
infrastruktur med mindre trimningsåtgärder, uppsnabbade restider osv.
r Bedömer Trafikverket att utpekade infrastrukturåtgärder är korekt i relation
till öreslagen trafik?

4.

Tågtrafiken sträcker sig såväl inom länet som över nation- och länsgränser. Vi tar
gärna emot kommentarer från Viken, Värmland, Orebro, Jönköping och Halland
angående den gemensamma länsöverskridande trafi ken.
Hur ser ni på den regionala tågtrafiken mellan väralän och er ambition kring
den gränsöverskridande trafiken, kopplat till forslagen i utredningen.

r
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senast den 30 september 2020. Svaret skickas till
kollektivtrafi k@vgregion.se. Ange diarienummer; KTN 20 17 -00 187 .

Vi vill ha ert remissvar

För frågor angående remissen hänvisas till : pontus.gunnas@,vgregion.se

Med vänliga hälsningar

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafi k och infrastrukturchef
Västra Götalandsregionen
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Målbild Tä92028 inkl. stonegional busstrafik - ftiljebrev
4 (4)

Sändlista:

l. De fora

delregionala kollektivtrafikråden

2. Västtrafik AB
3. Trafikverket

4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings-, Hallands-, Örebro och Värmlands län.
5. Viken fylkeskommune
6, Länsstyrelsen
7. Västsvenska handelskammaren
8. Resenärsforum, Västsverige
9. Tågoperatörerna och

Vy

10. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

ARENDE

i

nge

2020-06-03

n

24

Dnr KS 20201322

Svar på remiss - Utvärdering av Samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götaland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på uppföljning av Samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götalandi enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals näWerk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts tillfälle att
yttra sig på uppföljning av Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland.

att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional uWeckling och utgöra ett
reellt medel att nå ett hållbart transpoftsystem krävs att såväl regionen, kommunerna och
Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. UWeckling och planering av
kollektivtrafiken är därför fortsatt en gemensam angelägenhet vilket kräver samverkan för att
åstadkomma bra lösningar. Detta dokument beskriver de samverkansformer som etableras för
att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan kommuner och region gällande
kollektivtrafikutvecklingen i Västra Götaland.
För

Melleruds kommun tycker att ansvarsfördelningen är tydlig och har inga direkta invändningar,

Beslutsunderlag

. Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götalands
o Följebrev Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland
. Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden,
Västtrafik och kommunerna,
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 189,
BILAGA
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SAM MANTNÄOCSPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

2020-o5-26

rbetsutskott

g r89

sida
27

Dnr KS 2020/322

Svar på remiss - UWärdering av Samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götaland
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på uppföljning av Samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götalandi enlighet med bilaga,

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruKur och kolleKivtrafik har Mellerud beretts tillfälle att
yttra sig på uppföljning av Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland.

att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional uWeckling och utgöra ett
reellt medel att nå ett hållbart transportsystem krävs att såväl regionen, kommunerna och
Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning. UWeckling och planering av
kollektivtrafiken är därför foftsatt en gemensam angelägenhet vilket kräver samverkan för att
åstadkomma bra lösningar. Detta dokument beskriver de samverkansformer som etableras för
att säkerställa det nödvändiga samarbetet mellan kommuner och region gällande
För

kollektivtrafi kuWecklingen i Västra Götaland,
Melleruds kommun tycker att ansvarsfördelningen är tydlig och har inga direkta invändningar.

Beslutsunderlag

. Samverkansformer för kolleKivtrafik i Västra Götalands
r Följebrev Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland
o Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden,
Västtrafik och kommunerna.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på
uppföljning av Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götalandi enlighet med bilaga.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrkande

lusterandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-0s-07

Diarienummer

Sida

Ks20201322.

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning: Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra
Götaland
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på uppföljning av "samverkansformer
kring kollektivtrafik i Västra Götaland" i enlighet med bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Genom Fyrbodals nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har Mellerud beretts
tillfälle att yttra sig på uppföljning av Samverkansformer kring kollektivtrafik

i

Västra Götaland.
För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional utveckling och
utgöra ett reellt medel att nå ett hållbat transportsystem krävs att såväl regionen,
kommunerna och Västtrafik som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning,
Utveckling och planering av kollektivtrafiken är därför fortsatt en gemensam
angelägenhet vilket kräver samverkan för att åstadkomma bra lösningar. Detta
dokument beskriver de samverkansformer som etableras för att säkerställa det
nödvändiga samarbetet mellan kommuner och region gällande
kol lektivtrafi kutveckl i ngen i Västra Göta la nd.

Melleruds kommun tycker att ansvarsfördelningen är tydlig och har inga direkta
invändningar,

Beslutsunderlag

o
o
.

Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götalands
Följebrev Samverkonsformer kring kollektivtrofik i Vöstro Götalond
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan
kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommu nerna

Annika Wennerblom

Freddie Carlson

T.f, kommunchef

Bygg lovha nd lägga rel-i nspektör

Beslutet skickas till

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post

186

kommunen@mellerud.se

a
ll
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t

YTTRANDE

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-0s-07

Diarienummer

Sida

Ks2020l34d'*

1 (1)

Fyrbodals komm unalförbund
Infrastru ktur och kollektivtrafik

Yttrande över Samverkansformer kring kollektivtrafik
Västra Götaland

i

Hur väl upplever ni att nuvarande samverkan och samarbete fungerar? Air det
något som fungerar bättre/sämre? Lyft gärna något/några goda exempel på
genomförda förändringar som har ftirbättrat dnlog och samverkan.
Från tjänstemannasidan upplevs det som att samarbetet fungerar väl. Det är
ett jämnt utbyte av information och frågor mellan kommunens tjänsteman och
Västtrafiks representant. När kommunen ställer frågor förs frågan vidare till

sakkunniga som sedan återkopplar.
Politikerna anser att de delregionala kollektivtrafikråden fungerar bra.
Träffarna är informativa och ger utrymme för bra dialog och samverkan,
Har ni förbättringsförslag och inspelgällande samarbeBformerna

för

kollektivtrafik?
Nej.
Air respekttue parts ansvar och roll tilhäckligt tydlig när det

kollektivtrafiken

i

gäller

Västra Götaland?

la.
Hur fungerar dokumentet "Samverkansformer för kollektivtrafik
Götaland" när det gäller tydlighet och aktualitet? Vad behöver
j usteras/kom pletteras i dok umentet?

i

Västra

Ingen synpunkt.
Upplever ni att de ft)rslag tiil åtgärder för att stärka dialog och samverkan
mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna som togs fram
2013 är genomförda (se bilaga 2)? Air det någon/några punkter som kuarstår
och bör hanteras?
Melleruds kommun anser att punkterna är genomförda.
Melleruds kommun
Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post

187

kommunen@mellerud.se

lngrid Engqvist

Från:KanslietFyrbodalsKommunalförbund<kansli@fyrbodal'se>

Skickat:
Till:

den 8 maj 2020 09:02
kommun; Lysekils kommun;
Bengtsfois kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda

Kopia:
Ämne:

kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
Helen Tisell;Jeanette Lämmel; Carina Ericson
- OBSI ersätter mail skickat
Remisser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen

Bifogade

filer:

Kommunen;Munkedalskommun;orustkommun;Sotenäskommun;Sotenäs
stad; Uddevalla
kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans

2020-05-08 k|.08.04
2a21-2025
Hållbara resor iVästra Götaland, trafikförsörjningsprogram
Följebrev - Målbild
remrssversion.pdf; Remissbrev trafikförsörjningsprogram'pdf;
huvudrapport'pdf;
Täg2O2Sinkl storregional busstrafik.pdf; Målbild Täg2028
Samverkansformer för
Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan'pdf;
- samverkansformer kring
kollektivtrafik iVästra Götaland.pdf; Utvärderingsbrev
kollektivtrafik i Västra Götaland'pdf; Uppföljning 2019'pdf

Hej,

gällande kollektivtrafik, se nedan'
Här kommer remisser från Västra Götalands Regionen
lnfrakollnätverk den 6 mars och
Remisserna har tidigare skickats till tjänstemän i Fyrbodals
förbundsdirektionen den 9 mars.

till politikerna i

qtt
från kommunerna och sisto dog för kommunerna
Förbundet kommer att sammanställa ett gemensamt remissvar
skickos till konsli@fvrbodal'se'
ldmnq in synpunkter tillförbundet ör den 79 iuni.synpunkterna
direktion den 24 september. Den 30 september är sista dag
Beslut om det gemensamma remissvaret tas i Fyrbodals
för remiss tillVGR.

fidplan-Reffiisser

ft.e4

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals komm unalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500

Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
Fax:0522-145 54
www.fvrbodal.se
Facebook

Twitter
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From: Anna Kronva ll <a nna'kronvall @vgregion'se>
Sent: Friday, February 28,2O2O 1-1:52 AM
To:info@skaraborg.se;sr@goteborRsregionen'se;KanslietFyrbodalsKommunalförbund<kansli@furbodal'se>;
info@borasregionen.se
Magn_us Fredricson <magnus'fredricson@skaraborg'se>;
Cc: thomas.bostromdskarabore.se;
Gustafsson
Tisell <helen.tisäll@fvrbodal.se>; Anna
karin.biorklind@borasresionen.se; Helen
<Anna.Gustafsson @goteborgsregionen'se>
R;isser kollektivtrafik från Västra Götalandsregionen

subiect,

Till de delregionala kollektivtrafikråden

l;ii*

i ett
Götarandsregionen ansvarar för att regetbundet

trarlkfött:ut:?:l:o:f

n::::iii.Trt'för
till nytt
har under 2019 arbetat fram ett förslag

den

regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiknämnden
Håilbara resor i Västra Götarand, trafikförsörjningsprogram2O2Ltrafikförsörjningsprogram för Västra Götarand;
2025.
med fokus på delmål 2028
en utredning av utvecklingen av tågtrafiken
Korektivtrafiknämnden har också genomfört
förslag till målbild;
busstrafik. utre-dningen har lett till ett
Målbild råg 2035, kompletterat med storregional

inom
Målbild täg2028.

"samverkansformer för
Västra Götarand finns beskrivna i dokumentet
Samverkansformerna för koilektivtrafik i
beslutat att
för håilbar utveckring (BHU) har sedan tidigare
koilektivtrafiken iVästra Götarand,,. Beredningen
,id"r 2020' Utvärderingen består i ett antal frågor som av
samverkansformerna ska utvärderas senast
revideringar
rigger sedan tiil grund för eventuella
koilektivtrafiknämnden önskar svar på. Utvärderingen

samverkansformerna,somisåfalllyftsförställningstagandeiBHU.
årriga avstämningar av trafikförsörjningsprogrammet
Enrigt önskemår som framkommit vid tidigare

skickas

till DKR:
kottåktivtrafiknämndens remisser samlat

oHållbararesoriVästraGötaland,trafikförsörjningsprogram2o2l-2o25

o

Målbitd täg2028

oUtvärderingavsamverkansformerförkollektivtrafikeniVästraGötaland

en av remisserna senast 30
denna e-post. Vi önskar svar på var och
Var och en av dessa remisser finns bifogade
det gäller'
Vänligen ange i ämnesraden vilken remiss
kollektivtrafik(overesion.se.
till
2020
september
sker ingen årlig avstämning
trafikförsörjningsprogrammet zOLg' r år
Bifogat finns även uppförjning av det regionara
den ska ses som
inga synpunkter på uppföljningen' utan
och vi
av trafikförsörjningsprogrammet

information

"tt",i'agt'

Vänliga hälsningar

Anna Kronvall
Västra Götalandsregionen
ktu r
Koncernkontoret, Kollektivtrafi k och infrastru

Mobil: 076-940282t
Regionens hus

gelOksad ress: Bergslagsgata n 2, 4L! 04 Göteborg

Postadress: Regionens hus,405 44 Göteborg

7
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Yalv VASTRA
V CÖrnuN DSREGIoNEN
Utvärdering
Datum 2020-02-28
Diarienummer KTN 2019 -00 I 93

I (3)

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Anna Kronvall
Telefon: 076-940 28 2l
E-post: anna.kronvall@vgregion.se

Till delregionala kollektivtrafikråden

Utvärdering av "Samverkansformer kring
kollektivtrafik i Västra Götaland"
Bakgrund
Som regional kollekrivtrafikmyndighet har Västra Götalandsregionen ansvaret

ör

kollektiwrafikens utveckling gentemot medborgarna i Västra Götaland. För att
kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med Vision Västra Götaland och
det hållbara resandet öka krävs att såväl regionen, Västtrafik och kommunema
som övriga aktörer strävar i en gemensam riktning och samverkar fiir att
åstadkomma bra lösningar. För att åstadkomma större nytta och effekt av de
resurser som satsas på kollektivtrafiken i ett samlat regionalt perspektiv är det
viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och ufveckling av
kollektivtrafiken.
"Samverkansformer

ör kollektivtrafik

i Västra Götaland" antogs av Västra

Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 201
Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen

l.

ör hållbar

utveckling, BHU, 2016-05-31. Formaliaändringar giordes 2017-12-13 efter remiss
i delregionala kollektivtrafikråden i samband med årlig avstämning av
trafi kfiirsörj ningsprogrammet.
Samverkansformerna ufvärderades 2013 och utvärderingen ledde

2l

till

en lista med

ätgärder ftir att stärka dialog och samverkan. BHU har beslutat att en ny

utvärdering ska genomfiiras senast 2020.Vid behov av fiirändringar
rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i
dokumentet Samverkansformer fiir kollektivtrafik i Västra Götaland.

Postadress:
Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Bergslagsgalan 2
411 04Göteborg

Telefon:
010-441 00 00
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Webbplats:
www.vqreoion,se

E-post:

kollektivtrafik@vqreqion.se

Datum 2020-02-28

2 (3)

Diadenummer KTN 2019-00193

Samverkansformer för kol lektivtrafi ken
Dokumentet "Samverkansformer lor kollektivtrafik i Västra Götaland"
(hädanefter dokumentet) beskriver roller och ansvar, beslutsprocesserna
frågor samt formerna ftir samverkan kring kollektivtrafiken (se bilaga
Samverkan mellan regionen och kommunerna är

ör olika

l).

viktig fiir att skapa samsyn kring

kollektivtrafikens utvecklingsbehov på övergripande nivå, och därmed öka
ftirutsättningarna fi)r en inriktning hand i hand med planering av infrastruktur och
samhällsplanering.
De delregionala kollektivtrafikråden är den viktigaste arenan ftir samverkan om

kollektivtrafiken på politisk nivå. De delregionala kollektivtrafikråden ?ir
sammansatta av representanter från sarntliga ingående kommuner samt regionens
kollektivtrafiknämnd. Västtrafiks styrelse är adjungerade. Respektive delregion
ansvarar ftir att fastställa rådets utformning och representation. De delregionala

kollektivtrafikråden ansvarar ör att i dialog med Västra Götalandsregionen
behandla exempelvis den strategiska inriktningen i trafikftirsörjningsprogrammet
och övergripande strategier for kollektivtrafi ken.
Beredningen fijr hållbar utveckling ansvarar

ör

att i samråd formulera fiirslag

till

beslut gällande den strategiska inriktningen i trafftfiirsörjningsprogram och
övergripande strategier ftir kollektivtrafiken. Beslut tas sedan av

regionfullmäktige alternativt kollektivtrafi knämnden.
4 delregionala

kollektiwrafikråd

.

dialog kring
strategisk

inriktning

i

trafi kförsörjn ingsprogrammet och
dess strategier

+

n*
i samråd
' formuleras

till

förslag
beslut gällande

strategisk
inriktning och
strategier
. bereder till KTN

.

beslutar om
trafikförsörjn ingsprogram och
strategier

För de större naven i regionen med omfattande stadstrafik; Borås,
Göteborg/MölndallPartille, Skövde, Trollhättan/Vänersborg och Uddevalla finns
särskilda samverkansavtal som parterna frivilligt kan ingå. Avtalen syftar till att
tydliggöra respektive parts ansvar for kollektivtrafikens utveckling i respektive
stadstrafikområde samt säkerställa att samråd sker mellan parterna. Därtill

tydliggör samverkansformerna ansvaret hos Västtrafik och respektive kommun
ör kontakter som rör mer detaljerade frågor eller frågor inom en kommun.

191

Datum 2020-02-28
Diarienummer KTN 20 I 9-00 1 93

Utvärde

ri n g

3 (3)

av samverkansformer för kol lektivtrafi k

BHU har beslutat att en utvärdering av "Samverkansformer for kollektivtrafik i
Västra Götaland" ska genomforas senast 2020.Därfor sänds denna utvärdering till
de delregionala kollektivtrafikråden.
Frågor ti ll de del regionala kol lektivtrafi kråden
det något som fungerar bättre/sämre?

Lyft gärnanägot/nägra goda

exempel på genomörda ftirändringar som har forbättrat dialog och
samverkan.

kollektivtrafik?
kollektivtrafiken i Västra Götaland?
Götaland" när det gäller tydlighet och aktualitet? Vad behöver
justeras/kompletteras i dokumentet?

mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna som togs

fram2013 genomörda (se bilaga
kvarstår och bör hanteras?

Västra Götalandsregionen
senast 2020-09 -30

till

vill

l? Är det någon/några

punkter som

ha delregionala kollektivtrafikrådens synpunkter

kollektivtratik(LD,r'eregion.se.

Inkomna synpunkter hanteras under hösten 2020.Vid behov av filrändringar
rekommenderar BHU kollektivtrafiknämnden att besluta om justeringar i
dokumentet Samverkansformer fiir kollektivtrafik i Västra Götaland.

Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafi k- och infrastrukturchef

Bilagor

o
o

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland
Förslag

till

åtgärder for att stärka dialog och samverkan mellan

kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna
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FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelseförva ltn ingen

2020-06-03

Änrnor zs

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportLl2020 för socialnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rapport L12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll foftlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Socialnämnden godkändeden27 maj2020, $ 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.
o

Socialnämnden uppföljning av intern kontroll L/2020
Socialnämnden beslut 2020-05-27, 5 69.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

Ärendet hehandtas av arbetsutskottet den

193

9

juni

2O2O,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

u

nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2020-05-29

Diarienummer
KS 20201274

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan rapporttl2O2O för socialnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rapport L12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I

anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Socialnämnden godkände den 27 maj2020,9 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Socialnämnden uppföljning av intern kontroll 112020
Socialnämnden beslut 2020-05-27, g 69.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2020-05-27

Sammantrådesdatum

Dnr:SN2019/363

s6e

Internkontroll 2020 - del

sida

12

I

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna internkontrollen rapport 1 2020

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente[for internkontrollg $ Uppföljning av p]an för intern kontroll ska: Resultatet
av rlppfO-fningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan,
rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Intern kontroll - RaPPott 1 2020
Tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Intern kontroll - Rapport L 202A fÖr socialnämnden har arbeta'ts fram av
förvaltningsled ningsgruppen i förvaltn ingen en ligt reglemente för intern kontroll,
Beslutet skickas till
Diariet
Kp rn rn u ne n @ rnellefgd-se
Frida Larsson, Administrativ chef

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

Åsr
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Dnr KS 2020/387

Ängenäs särskilda boende - ansökan om tilläggsmedel för
merkostnader i samband med flytt
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader,
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 maj7020,5 68, att ansöka om utökade medel om 3,4 mkr för
att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till Ängenäs
särskilda boende.
Kommunstyrelsen har i årets budget 10 mkr för utveckling, varav 3,4 mkr är avsedda för
Ängenäs,

Beslutsunderlag

o
o

Socialnämndens beslut 2020-05-27, g 68.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den gjuni 2O2O.
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-os-29

Diarienummer

Sida

K52020/387

1 (1)

Kommunstyrelsen

Ängenäs särskilda boende - ansökan om tilläggsmedel för
merkostnder i samband med flytt
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader

2. finansiering sker ur kommunstyrelsens

uWecklingsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 maj 2020, $ 68, att ansöka om utökade medel om 3,4 mkr för
att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten tillÄngenäs
särskilda boende.
Kommunstyrelsen har i årets budget 10 mkr för utveckling, varav 3,4 mkr är avsedda för
Ängenäs.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-05-27, S 68

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Socialnämnden
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltn ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i
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kommunen@mellerud.se

Bankgiro

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-a5-27

Socialnämnden

sida

11

sN2019/364

s68
Ängenäs

- ansökan

om tilläggsmedel

Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om uttikade medel om 3,4 miljoner
kronor för att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till
Ängenås.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen redogör för utökade utgifter och behovet av utökade medel i samband med
omstrukturering av äldreomsorgen såmt för dubbla hyror i samband med flytten till Ängenäs'
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Presentation på sammanträdet

Beslutet skickas

till

Diariet
Pernilla Wall, seKorchef VoO
Malin Johansson, socialchef
kommunen@aelletud*se

Utdragsbestyrka nde
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ARENDE 27

Dnr KS 20201385

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård
(omvå rd nadsavg ift och kostavg ift) 2O2O, ko rri geri n g
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt gjord korrigering.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

o
o
.
r

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27, g7I.
Kom m unstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den 9 juni 2O2O,
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Datum
2020-0s-28

Diarienummer

Sida

KS 2020/3Bs

1 (1)

Kommunfullmäktige

Taxa angående Särskilt boende - Kofttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavg ift) 2O2O, korrigerin g
Förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt gjord korrigering.

Sammanfattning av ärendet
Socialförualtningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

o
r
.

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27 , 9 7L.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

454 80 MELLERUD

E-post

200

kommunen@mellerud.se

SAM MANTNÄO ESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Socialnämnden

71

S

sida

74

Dnr:SN2019/294

Taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift
och kostavgift) 2O2q korrigering
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.
korrigerad taxa avseende Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020

2. anta

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

o
o

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korftidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020.

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Förualtningsekonom

tr
ff"'

Utdragsbestyrka nde

sign
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Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst-, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får övårstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och-omsorgsavgift.
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp-för att
täcka levnadsomkostnader). För 2O2O beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående
uppså till 5 339 och makar/sambo 4 5I2 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2018.
Prisbasbeloppet för 2020 har beräknats till 47 300, en höjning med 800 från 46 500. Detta är en höjning
p3 r,7 o/o.
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte
har en speciell kostnad, som ska täckas av forbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650
kronor
Taxa 2019
Taxa 2O2O
Kommentar
Maxtaxa

Måltidsavgifter i särskilt boende

2 089

2 125

krlmån

krlmån

4 230
krlmån
747 kr/dygn

4 302
krlmån
743 kr/dygn

Korttidsvård

Omvårdnadsavgift per dag =
maxtaxan/30

7t

Korttidsvård

Kostavgift per dag =

L43 kr

kr

måltidsavgift/30

Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2020
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Taxor särskilt boende

FEr-Al,ft 6

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift.
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att
täcka levnadsomkostnader). För 2020 beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående
uppSå till 5 339 och makar/sambo 4 512 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2OIB.
Prisbasbeloppet för 2O2O har beräknats till 47 300, en höjning med 800 från 46 500. Detta är en höjning

p3 r,7 o/o.
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras forbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650
kronor,
Taxa 2019
Taxa 2020
Kommentar
2 089

2 L25

krlmån

krlmån

Måltidsavgifter i särskilt boende

4 230
krlmån

4 302
krlmån

våltidsavgifter i särskilt boende

t4I

L43 kr/dygn

Maxtaxa

Korttidsvård

Omvårdnadsavgift per dag =

kr/dygn

30 kr

31 kr

30 kr

31 kr

maxtaxan/
Korttidsvå rd

Kostavgift per dag = måltidsavgift

Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2020
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METLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSTISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

2020-05-03

ARENDE

28

Dnr KS 20201357

Heltidsprojektet, uppföljning maj 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 20L7, S 139, plan för heltider i Melleruds
kommun 2018-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

.
.
r
.
.

RiKlinjer för Heltid som norm
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 20LB-2022.
Uppföljning maj 2020.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Arbetsutskottets beslut 2020-05-26. 5 195.

204

SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

S

a

2020-05-26

rbetsutskott

r95

sida
33

Dnr KS 202013s7

Heltidsprojektet, uppföljning mai 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 20L7, 9139, plan för heltider i Melleruds
kommun 20L8-2022 ienlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun,
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

o
.
.
.

Riktlinjer för Heltid som norm
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 20L8-2022.

Uppföljning maj 2020.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning
av heltidsplanen 2020.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-15

Diarienummer

Sida

K520201357

1 (1)

Kommunstyrelsen

UppföUning av heltidsplanen 2O2O
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020

Sammanfattning av ärendet
Den 22 November 2017 fastställde KF (5 139) plan för heltider i Melleruds kommun 20LB-2022
enlighet med SKL och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.

i

Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen tom maj 2021.

Beslutsunderlag

o
o
.

Riktlinjer Heltid som norm.
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 20tB-2022
Uppföljning av heltidsplanen 2020.

Annika Wennerblom

Jeanette Johansson

T.f. kommunchef

HR-chef
0530-181 20
jea nette.joha nsson@mellerud.se

Beslutet skickas till
HR-chefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Datum
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Sida

K5202013s7

1 (4)

Kommunfullmäktige

UppföUning av heltidsplanen 2O2O
Att öka andelen heltidsarbetande har sin utgångspunkt i att arbetskraftsbehovet är stort och
föruäntas öka inom de kommunala seKorerna vård och omsorg bl.a. Att kunna erbjuda
heltidstjänster bidrar dessutom till att öka attraktionskraften till kommunala tjänster, Att öka
andelen heltidsarbetande har också sin grund i jämställdhetsfrågan som på sikt förväntas ge ett
ökat jämställt arbetsliv och dito samhälle,
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete med lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Målet är att alla medarbetare som nyanställs inom Kommunals avtalsområde ska anställas på
heltid, att alla deltidsanställda inom Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsarbete samt
att fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag
ska eftersträva heltidsarbete med hänsyn tagen till dem som har lagliga skäl att arbeta deltid.
Målen tillämpas utan inbördes prioritering och med beaktande av verkamhetens behov,
medarbetarperspektivet och ekonomi och ska vara genomfört2022.

Bakgrund

I

mars 2018 anställdes en projektledare med uppdrag att arbeta med de aktiviteter som
beslutats i handlingsplanen för heltidsprojektet. Under hösten -18 fick medarbetarna successivt
inom varje enhet möjlighet att skriftligen inkomma med besked på önskad sysselsättningsgrad,

Inom sektor stöd- och service innebar den samlade bilden av medarbetarnas önskemål om
sysselsättningsgrad en ökning motsvarande 4, 0 helårstjänster i förhållande till ordinarie
grundbemanning. Inom sektor vård- och omsorg var motsvarande ökning 20,0 helårstjänster,
Dvs. en total ökning motsvarande 24 helårsarbetare, Från en översyn av 2017 års behov av
timavlönad personal för att täcka befintlig frånvaro framkom att behovet motsvarar 66
årsa rbeta re (exkl usive person ig assista ns).
I

För att effektivt kunna nyttja denna resursökning sågs det som nödvändigt att inrätta en
bemanningsenhet. Under vårvintern 2018-2019 startades en bemanningsenhet inom
socialförualtningen till vilket nämnda projektledaren fördes organisatoriskt för att
kostnadseffektivt kunna nyttja den kapacitet i form av resurstid som skulle bli effekten av
genomförandet av önskad sysselsättningsgrad. Bemanningsenheten skulle också utgöra "vägen
in" vid rekrytering av timavlönade vikarier.

Praktiskt genomförande och aktiviteter 2019
Ambitionen var vid 2019 års början att implementera det avtal om årsarbetstid som tecknats
med Kommunal för sektorn Stöd och service även inom sektorn Vård- och omsorg, då både
arbetsgivaren och medarbetarna givit uttryck för att detta sätt att schemalägga sin arbetstid på

fungerade bra.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Avtalets konstruktion var, även inom vård- och omsorg, kortfattat tänkt att ha sin grund i
verksamheternas behov och justeras var femte vecka utifrån uppkomna förändringar där
medarbetarna skulle ges möjlighet att förlägga sin "överskottstid", dvs, den tid som behöver
fullgöras utifrån differensen mellan tidigare sysselsättningsgrad till den nu önskade, på önskade
pass i kommande schema. Bemanningsenheten skulle sedan matcha medarbetaren önskemål
om att förlägga ut sin 'överskottstid" med verksamheternas behov och därefter fastställa
kommande schema.
För att teckna ett avtal som gör avsteg från det centrala avtalet så krävs att arbetsgivaren och

den fackliga paften är eniga om avtalets konstruktion. Efter att under vintern och våren 2019
ha fört flera samtal för att kunna enas om ett fungerande avtal så bordlades frågan och togs
åter upp försommaren 2019 med resultatet att pafterna kunde konstatera att det inte var
möjligt att nå enighet i fråga rörande årsarbetstidsavtal'

Inom vård- och omsorg fanns vid denna tid enheter med medarbetare som var mycket måna
att få komma igång att arbeta utifrån önskad sysselsättningsgrad likväl som det fanns enheter
med medarbetare som var mycket oroliga för den förändring som ett nytt arbetssätt med
genomföra nde av önskad sysselsättn in gsgrad sku le in nebä ra.
I

Hösten 2019 ägnades åt att ånyo informera i personalgrupperna om intentionerna med arbetet
heltid som norm samt ta hand om de frågor som fanns bland personalen. Beslut fattades ockå
i socialnämnden om att medarbetarnas önskemål om ökad arbetstid skulle börja effeKueras
successivt inom vård- och omsorgsenheter under perioden l januari tom 30 april 2020.
Med grund i detta beslut påbörjades arbetet med

att planera för nya scheman på varje enhet,

vilkef gjordes tillsammans med arbetsplatsombud och medarbetare på enheterna, Konstateras
kan att 2019 fått utgöra ett år för dialog, planering och ytterligare information till
personalgrupperna för att komma vidare i arbetet mot heltid som norm.
Inom vissa enheter har motståndet till förändringen innebärande nya scheman och något annat
arbetssätt varit stort. Förhoppningen är att socialförvaltningen under 2020 ska kunna påvisa
positiva effekter av det arbete som genomförts under föregående år'

Uppföljning antal nyttjade timmar

- timavlönad

personal
2018

2019

voo

81694 timmar

LSS

34653 timmar

Totalt

128 569 timmar

LI6347 timmar

ka 67 helårstiänster)

(ca 60 helårstiänster)

Antalet timmar som genomförts av timavlönad personal är för 2019 svårt att ta fram för
respektive sektor då samtliga nu konteras via bemanningsenheten som sedan fördelar ut
kostnaden på respektive sektors verksamheter. Beräknat på ett årsarbetstidsmått om 1924
timmar så fullgjordes av timavlönad personal, tid motsvarande ca 67 helårstjänster under 2019.
En ökning med ca 7 helårstjänster i förhållande till år 2018'
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Andelen/antal del-/heltidsarbetande tillsvidareanställda i jämförelse
under åren 2018 - 2019
Totalt

-

samtliga avtalsområden i kommunen

TOT Antal
2019

o/o

TJ

90.64

B5B

TOT

Antal

2018

864

o/o

89.92

Heltid

516

60.14

100

Heltid

514

59,490/o

100

Deltid

342

39,86

76.52

Deltid

350

4O.5lo/o

75.26

Andelen heltidsarbetande i kommunen är 60,I4 o/o av samtliga tillsvidareanställda. Vilket ger en
marginell ökning med 0,65 procentenheter, Totalt har den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ökat med 0,72 procentenheter.

Totalt inom Kommunals yrkesområden kommunen
TJ

2fJ19 Antal

o/o

2018

TJ orad

Totalt

453

Heltid

169

37.3t

Deltid

284

62,69

qrad

o/o

Antal

Totalt

482

100

Hel tid

L77

36,72o/o

100

77,09

Deltid

305

63,28o/o

75,62

8s,64

83,94

I genomsnitt har personalgruppen en sysselsättningsgrad omfattande 85,64

o/o. En marginell

ökning kan noteras avseende hur många tillsvidareanställda igruppen som arbetar heltid.
Totalt inom Kommunals yrkesområden kan en ökning av den genomsnittliga
sysselsättn ngsg raden konstateras med 1,7 procenten heter,
i

Totalt vård- och omsorg

-

samtliga avtalsområden

TJ

2019 Antal

TJ qrad

o/o

Totalt

269

Heltid

67

24.9

Deltid

202

75.I

2018

o/o

Antal

qrad

8t.26

82.24

Totalt

284

0/o

100

Heltid

75

26,4Lo/o

100

o/o

76.35

Deltid

209

73.59o/o

74.54

Bland de tillsvidareanställda är det i gruppen nära nog 25 o/o som arbetar heltid. Inom hela

vård- och omsorg har den genomsnittliga sysselsättningsgraden dock ökat med nästan
procentenhet.
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Sida
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4 (4)

- Kommunals avtalsområde
TJ

2019 Antal

TJ qrad

o/o

Totalt

232

Heltid

35

15.09

Deltid

197

84.9I

2018

o/o

Antal

orad

79.82

Totalt

242

0/o

100

Heltid

37

15.29o/o

100

o/o

76.44

Deltid

205

84,7Lo/o

74,57

78,46

I genomsnitt har sysselsättningsgraden ökat med 1,36 procentenheter inom sektorn
Vård- och omsorg, De deltidsanställdas sysselsättningsgrad har ökat med 1,87 procentenheter.
Totalt stöd och sentice - samtliga avtalsområden
TJ

2019 Antal

o/o

Totalt

IL4

Heltid

59

51.75

Deltid

55

48,25

2018

TJ orad

qrad

o/o

Antal

90,84

Totalt

L24

o/o

100

Heltid

61

49.r9

100

o/o

81,01

Deltid

63

s0.81

80,42

9L,23

Drygt hälften av medarbetarna inom sektorn arbetar heltid, Genomsnittlig sysselsättningsgrad
sektorn är 90,84 o/o, Etr liten sänkning av genomsnittlig sysselsättningsgrad med 0,39

i

procentenheter.

Totalt stöd och seruice

- Kommunals avtalsområden
TJ

2(J19 Antal

TJ qrad

o/o

Totalt

92

Heltid

42

45.65

Deltid

50

54,35

2018

o/o

Antal

orad

89.52

Totalt

104

o/o

100

Heltid

53

47.74

100

0/o

80.72

Deltid

51

52,26

79,97

89,94

Inom Kommunals avtalsområde, sektor stöd- och selice, är den genomsnittliga
sysselsättningsgraden 89,52 o/o, även där kan skönjas en marginell sänkning av den
genomsnittliga sysselsättningsgraden vilket kan förklaras av att antalet anställda inom stödoch service vid mättillfället var 12färre än året dessförinnan, Av dessa 12 arbetade 11 personer
heltid under 2018.

Jeanette Johansson
HR-chef

0s30-181 20
jeanette.joha nsson@mellerud.se
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l.Inledning
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka,
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
Planen har tagits fram av arbetsgivaren i nära samarbete med lokala företrädare för
Kommunal.

Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn
erbjuda attraktiva anställningar och framtida kompetensförsörjning. Heltid som norm kan
i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet. Heltidsarbete ökar också det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning.

Syfte
Handlingsplanen syftar till att öka andelen medarbetare som arbetar heltid inom
Melleruds kommun. Vilket i högre grad tillgodoser Melleruds kommuns behov av
arbetskraft på kot och lång sikt,

Mål för arbetet

.

.
.

Målet är att alla medarbetare som nyanställs (inom Kommunals avtalsområde)
ska anställas på trettid.
Målet är att alla deltidsanställda (inom Kommunals avtalsområde) ska erbjudas

heltidsarbete,
Målet är att fler av dem som redan har en heltidsanställning (inom Kommunals
avtalsområde) men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva
heltidsarbete.

Målen uttrycker det resultat som Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal vill
att arbetet med heltidsfrågan ska åstadkomma. Melleruds kommun tolkar måten på
följande sätt:
tttålen tillämpas utan inbördes prioritering.

Vid nyanställning bör tjänsten vara utformad som en heltidstjänst. Verksamhetens behov
ska stå i centrum vid rekryteringen. Även medarbetarperspektivet och ekonomi ska
beaktas. Heltid bör tillämpas som norm där den anställde ges möjlighet att ansöka om
lägre sysselsättni ngsg rad.
Enligt Allmänna bestämmelser (5 5) ska arbetsgivaren pröva om det finns intresse för
någon av de deltidsanställda innan en ny tjänst utannonseras. Vid behov av arbetskraft
ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på
arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Detta
innebär att redan anställda ges möjlighet att ansöka om utökad sysselsättning. Hur detta
ska hanteras rent praktiskt bör regleras närmare i kollektivavtalet.
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Medarbetare som har en heltidsanställning men som inte arbetar heltid bör uppmanas att
sträva efter att arbeta heltid eller i alla fall utöka sin sysselsättningsgrad. Hänsyn
behöver tas till de som har lagliga skäl för att arbeta deltid exempelvis föräldralediga,
studielediga och partiellt sjukskrivna.

Mål, andel
heltidsa rbeta nde

201.7

I hela kommunen 50.9 o/o
Inom vård och omsorg

27.5

o/o

2Ot'9

2018

2O2O

2O2L

50.9

o/o

63.0

o/o

27.5

o/o

47.5

o/o

Inriktning för arbetet
Inriktningen för arbetet med Heltidsplanen är att:

.
.
.
.
r
.
.
.
r

arbeta enligt tidigare fattade beslut och som går i planens anda'1
införandet bör beakta samtliga av de tre aspekterna: verksamhet, ekonomi och
personal.
utbildning och inspiration till medarbetare är angeläget för att skapa
h eltidstjä nster.
kommunikation ska vara en självklar del av arbetet.
arbetet kommer att förutsätta nya sätt att arbeta med bemanning och arbetstider
heltidsanställning ska inte automatiskt ge ökade kostnader för verksamheten.
arbetet ska ske ur ett kommunövergripande perspektiv.
det ska vara möjligt att ansöka om önskad sysselsättningsgrad en gång om året
under förutsättning att det inte påverkar verksamheten negativt. Att välja
sysselsättningsgrad ska ses som en väg mot heltidstjänstgörin9.
arbetet ska rapporteras och utvärderas årligen med möjlighet till revidering av
handlingsplanen under tiden.

2. Heltidsplan
Ansvarsområde
Respektive nämnd ska ta fram en planering för att implementera detta dokument inom
sitt verksamhetsområde. Planen ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott
senast den 8 maj 2018.

Utredning om förslag till bemanningsenhet/vikarieanskaffning. Införa vikariemodul
Medvind. Uppdrag till Socialnämnden att ta beslut om att erbjuda ökad
sysselsättningsg råC til l til lsvida rea nstäl lda en ligt "Skål l erudsmodel len " efter
försöksperi oden. Se Omvärldsana lysen för referens ti I besl utsn u m mer.
1

I
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Förtydliganden
Arbetet med heltidsplanen omfattar kommunals avtalsområde för perioden 2018 till och
med 2021.

Budget
Under 2018 hanteras arbetet med rätten till heltid inom ramen, med tillägget att anställa
en projektledare för att underlätta införandet.

Aktiviteter
2018 Fördjupat
förslag

2018

-

202L - Fler
arbetar mer

2020 - Arbete
enligt plan

- Arbete
enligt plan

2OLg

planera för praktiskt genomförande

Ansvar

Aktivitet
Förslag

till praktiskt genomförande utifrån denna

plan.2

Identifiering av risker och konsekvenser per verksamhet.

Respektive nämnd.
Stöd av KS-förvaltn.

Kostnadsberäkningar av förslagen och hur kostnaderna
ska följas upp löpande fram till 2021.

KS-förvaltningen

Fastställ plan för nämnden. Utför riskbedömning per vht

Respektive nämnd

Ta fram ett kollektivavtal i samverkan med Kommunal

KS-förvaltningen+
berörda
förvaltningar

Ta fram underlag till budgetunderlag 2019 för fler
heltidstjänster (defi niera heltidsmåttet;

KS, SN, KUN

Utse genomförandeorganisation. Definiera ansvar och
resu rser : i njeorga n isation - geno mföra nd eorga n isation.

KS

Framtagande av tillämpningsanvisningar av
kollektivavtalet.

KS-förvaltningen

Ta fram plan för utbildningar i schemaläggning,
bemanningsplanering, arbetstidslag och om att arbeta
heltid.

KS-förvaltningen i
samverkan med alla
förvaltningar

I

2 Planen

ska bygga på resultaten från bl.a. enskilt samtal med berörd personal om vilken
sysselsättningsgrad som önskas. Detta som ska ingå som en del i budgetprocessen för
2019 och utifrån politiska direktiv.
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Tjänster som utannonseras från september månad ska
vara på heltid om verksamheten medger det. I annat fall
ska beslutet motiveras och redovisas vid uppföljningen.

Alla förvaltningar
t...

Respektive nämnd tar fram plan för att arbeta i
handlingsplanens riktning. Samverkan ska ske mellan
nämnderna och KSAU.
Analysera AVA-användning och åtgärdsbehov. Ta fram
anvisningar för hur verksamheterna ska arbeta (tjänster
etc.)

.KS , SN, KUN

KS-förvaltningen,
alla förvaltningar

Ta fram regler för när olika anställningsformer ska
tillämpas, t.ex. för AVA.

rvaltningen

Utred inrättande av Bemanningscentral som
socialförvaltningen för att 2021 omfatta hela
kommun

rvaltningen

Utred förutsättningarna för "en väg in" vid rekrytering
inom Melleruds kommun som en vidareutveckling av
Bemanningscentralen. Till exempel för att hantera
bemanning vid kort och långtidsfrånvaro, nyrekrytering,
intervjuer, referenstagning samt bevaka företrädesrätt etc

förvaltningen

Stöd för genomförandet
Kommunstyrelseförvaltningen behöver stödja arbetet med :

.
.
.

Stöd med metoder och avtal med Kommunal som möjliggöra olika
rbetstidsmodel er utifrå n förvaltni n garnas behov.
Samverkan mellan förvaltningar avseende kombinationstjänster.
Uppföljning av arbetet'

a

I

3. Uppföljning
Heltidsplanen ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera
som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Uppföljningen sker per nämnd och i samband med att första prognos redovisas till
fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Resultaten ska redovisas till
kommunstyrelsen samt de lokala samverkansgrupperna.
Uppföljningen ska göras så liknande som möjligt från år till år för att resultatet ska kunna
gå att jämföra mellan år och andra kommuner.

214

IIELLERUDS
KOMt'lUN

Riktlinjer
Heltid som norm

Kom m u nstyrelsekontoret
Personalenheten
Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Köpmantorget

Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: IL7440-B Orgnr: 212 000-1488

215

{Lrt

{rl"r
TIIELLERUDS
KOMITIUN

tn nehå ll
Heltid som norm
våtgrupp..
Undantagna
Hel-och deltid .
Heltid berör alla
Gemensamma riktlinjer .,.....
Bemanningskrav, bemanningsplan ering och schemaläggning ....
Introduktion på annan arbetsplats
Resurstid i vakansplaneringen
Planerad frånvaro/ledighetsansökan,...
Turbyte under pågående schemaperiod
Bemanningsenhet
Nattarbete.

Kom m u nstyrelsekontoret
Personalenheten

80 MELLERUD Besökadress: Köpmantorget
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: 7L744O-B Orgnr: 212 000-1488

216

2
2
2
2
2
3
3

4
4
5
5
5
5

MELLERUDS

KOMHUN

Heltid som norm
Beslutet att införa heltid som norm i stöd-och service samt vård-och omsorg togs
av socialförvaltningen och gäller från 2018-10-01, med successivt införande i
förvaltningen. Beslutet innebär att berörd personal har möjlighet att välja
sysselsättningsgrad med heltid som må1.

Målgrupp
Beslutet gäller tillsvidareanställd personal inom stöd-och service samt vård-och
omsorg inom Kommunals avtalsområde med veckoarbetstidsmått +O timmar per
vecka samt 37 timmar per vecka (dag-, kväll-och helgarbete). Nattjänster kan
önska upp till B0%o. Personliga assistenter omfattas ej av heltidsprojektet.
Vid konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning erhåller
medarbetaren en tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet att välia
sysselsättningsgrad i samband med konverteringen.

Undantagna
Anställda med lönebidrag samt anställda som omfattas av BEA-eller PAN-avtalen
ingår inte i införande av heltid. Medarbetare som vid införande av heltid som norm
på respektive enhet har någon form av ledighet som är reglerad i laglavtal eller
som är sjukledig mer än 60 dagar erhåller erbjudande om heltidsanställning efter
avslutad ledighet. Detsamma gäller vid ledighet som inte är reglerad i laglavtal.
Vikarier arbetar på tjänstgöringsgrad som är fastställd av enhetschef.

Hel-och deltid
Inom socialförvaltningen ges tillsvidareanställda medarbetare inom Kommunals
avtalsområde med veckoarbetstidsmått 40 timmar per vecka samt 37 timmar per
vecka möjlighet till en heltidsanställning.
Nytt anställningsavtal på den överenskomna sysselsättningsgraden upprättas.
Sysselsättningsgraden kan önskas inom följande intervall: 7Oo/o,75o/o, 8Oo/o, 85o/o,
90o/o,95o/o och 100o/o. Personal som inte önskar förändra sin sysselsättningsgrad
vid detta tillfälle har möjlighet att som tidigare ansöka om utökad
sysselsättningsgrad enligt AB g 5.
Anställningar över budgeterade antal årsarbetare blir en överanställning på enheten
och dessa timmar benämns som resurstid. Den merkostnad som uppstår vid
höjning av tillsvidareanställning från deltid till heltid, belastar respektive enhets
befintliga personalbudget. Uppföljning av ekonomi och sjukfrånvaro görs löpande
av enhetschef i samråd med projektledare.

Heltid berör alla
Införande av heltid påverkar alla på arbetsplatsen, i olika grad, men bygger på ett
gemensamt ansvar där samtliga medarbetare ingår.

Kommunstyrelsekontoret
Personalenheten
Postadress: 464 B0 MELLERUD Besökadress: Köpmantorget

Tfn: 0530-180 00' Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: It 74 40-B Orgnr: 212 000-1488
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Gemensamma riktlinjer
Bemanningskrav, bemanningsplanering och schemaläggning
Bemanningskravet utgör grund for hela bemannings-och schemaprocessen och
kravet sätts av ansvarig chef. Bemanningskravet visar hur många medarbetare
som måste vara på plats vid varje given tidpunkt och med vilken kompetens för att
vi ska kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet för dem vi är till för,
Bemanningskravet innehåller direkt och indirekt brukaftid, eventuell res/transsporttid och övrig tid.

I vård-och omsorgsverksamhet där behoven förändras, revideras
bemanningskravet löpande utifrån brukarnas förändrade behov och andra
forutsättningar i verksamheten. Först när bemanningskravet är satt genom en
behovsanalys kan resurserna planeras och bemanningsunderlag till ett schema tas
fram.
Bemanningsplanering och schemaläggning sker efter verksamhetens behov med
syfte att genom ett arbetsmiljö-och hälsoperspektiv skapa förutsättningar för
medarbetare att arbeta heltid. Medarbetaren får all sin arbetstid schemalagd utifrån
lagar, avtal och regler.

Schema

B€manningsund€rlag
Belrovsanålys
id€ntrfi€ra behovet
verksamheten

R€sursplan€rin9
r

Crgänrserä schemat

Fördela.esurser

Omsatt behovsånålysen
och iesursplåneflngen tili
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Samplanering
Avdelningar och enheter bör i så stor utsträckning som möjligt samplanera sin
bemanning. Detta för att medarbetarnas kompetens ska tas tillvara i hög
utsträckning och för att resurstiden ska planeras in på ett bra sätt.
I första hand ska samplanering ske mellan arbetslag på Oet egna arbetsstället
därefter inom hela enheten och i tredje hand med geografiskt närliggande likartad
verksamhet. Om behoven för ytterligare samplanering finns vidgas ringen.
Grundprincipen är att medarbetaren gör så mycket av som möjligt av arbetstiden
på huvudarbetsstället för att värna kontinuitet och arbetsmiljö.

4 Antl;n
verksanrhet inom
iörvaitn ngen
r

3. Anaar enhet

inorr sektorn

2

Egna enlleten

l

ivleilai
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Introduktion på annan arbetsplats
Enhetschefen på medarbetarens ordinarie arbetsplats och enhetschefen för den
enhet där medarbetaren ska introduceras, kommer överens om tid för
introduktionen. Inom socialförvaltningen har alla ett ansvar att ta emot nya
medarbetare på ett bra och välkomnande sätt. Det är viktigt att det känns tryggt
att komma till sin arbetsplats och att den information som medarbetaren behöver
för att kunna utföra sitt arbete, finns tillgänglig och är uppdaterad.
Fördelning av kostnad görs av administratör med avvikande kontering.
Medarbetaren kan inte avvisa introduktion eller placering inom sitt
kompetensområde

Resurstid i vakansplaneringen
Resurstiden innebär att medarbetare ska vara tillgänglig for arbete inom
socialförvaltningen inom Kommunals avtalsområde. Resurstiden skall täcka
vakanser i verksamheten och ska i forsta hand ersätta planerad frånvaro inom den
egna enheten, därefter inom övriga socialförvaltningen utifrån kompetens.
Rörligheten omfattar samtliga medarbetare.
Kom m u nstyrelsekontoret
Personalenheten
Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Köpmantorget

Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
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Syftet med vakanspl-anering på respektive enhet är att skapa forutsättningar för att
planera för en bibehållen kvalitet och kontinuitet. Vakansplaneringsmodulen ska
fungera som ett hjälpmedel för att lösa planerade ledigheter på enhetsnivå,
Ju kortare och mer välplanerade schemaperioder desto större sannolikhet att
kvaliteten för brukarna blir hög och att medarbetarna får ut mer av sin arbetstid på
det huvudsakliga arbetsstället samt får sina önskade ledigheter.

Inför varje schemaperiod samordnar ansvarig chef enhetens resurstider med
inkomna ledigheter eller annan frånvaro. När en schemaperiod är fastställd ska den
inte ändras i särskilt stor utsträckning. För att uppnå detta måste medarbetaren i
god tid lämna in ledighetsansökningar innan nytt schema fastställs. När schema är
fastställt ska endast förändringar av akut art uppstå.

Planerad frånvaro/ledighetsansökan
Arbetsgivaren ser helst att ledighetsansökan inkommer så tiOigt som möjligt. Dock
senast två veckor innan planerat ledighet. Vid planerad ledighet,
semester/kompledighet från timbank, ska ledighetsansökan vara inlämnad senast 2
veckor före nästkommande schemaperiods start. I den mån verksamheten så
tillåter kan en ledighetsansökan lämnas in senast t4 dagar före begärd ledighet. Vill
medarbetaren vara ledig på ett obokat/bokat resurspass, ska ansökan om ledighet
lämnas till ansvarig chef.

Turbyte under pågående schemaperiod
Om medarbetare önskar byta turer med varandra under pågående schemaperiod
ska detta alltid godkännas av chef.

Bemanningsenhet
Är under utredning,

Nattarbete
Medarbetare som arbetar natt kommer att kunna önska 80o/o som högst. Vid
överkapacitet av resurstid nattarbete i verksamheten kan ansvarig chef förlägga del
av medarbetarens arbetstid på Wattstid. APT kan komma att schemaläggas på
dagtid.

Kom m u nstyrelsekontoret
Personalenheten
Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Köpmantorget

Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: 77 74 40-B Orgnr: 212 000-1488
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Dnr KS 2020/198

Anställning av ny kommunchef
Sammanfattning av ärendet
Inför rekrytering av ny kommunchef har en rekryteringsgrupp bestående av representanter för
samtl iga pa rtier i komm unful lmä ktige til lsats.
Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonsering, interujuer,
tester och referenstagning.

I rekfieringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens

arbetsutskott, förualtningschefer, enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningar, HR-chef, representanter från
rekryteringsgruppen, representant från Lärarförbundet och representant från kommunkansliet.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den
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Information från kommunens revisorer angående kommande
revisorskritik mot årsredovisning 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslut den 12 februari 2020, g 26, att $ 26, årsredovisning 2019 upprättas
huvudsak baserat på tillgänglig saldoinformation,
Bakgrunden till beslutet var att seruern där ekonomisystemet Agresso är installerat slutade
att fungera i början av december 2019. Som en konsekvens av detta försvann
bokföringsdata från november 2018 och framåt för Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Eds och
Melleruds kommuner och dess bolag samt Dalslands miljö- och energiförbund.
För att kunna upprätta bokslut och årsredovisning för år 2019 behövde kommunernas
bokföring i någon utsträckning återskapas.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef i de fyra berörda
kommunerna träffades för att diskutera en gemensam hållning i frågan om återskapande av
bokföring. Samtliga var eniga om att ett bokslut baserat på saldoinformation var att föredra i
den nu uppkomna situationen. Den kostnad och försening det skulle innebära att återskapa
bokföring på transaktionsnivå var för hög i fdrhållande till nyttan.
Representant för revisionsföretaget PWC och kommunens revisorer informerar om kommande
revisorskritik mot kommunens årsredovisning för 2019.
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Dnr KS 2020/72

Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige,

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommuns resultat 2019, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev ett underskott
på 5,5 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på 10,6 Mnkr,
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt fastställd budget var 4,7 Mnkr.

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019,
o Komm nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse.
u

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den 9 juni 2O2O.
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2020-03-12
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Förslag

till beslut

Kommu nstyrelsen beslutar

att

1.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommuns resultat 2019, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev ett underskott
på 5,5 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncern-resultat på t0,6 Mnkr,
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt fastställd budget var 4,7 l{nkr.

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

till 100 procent och Dalslands

miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

.

Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019.

Annika Wennerblom

Emma Lindquist
T.f. ekonomichef
0530-181 32
emma. lindquist@mellerud.se

T,f, kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunens revisorer
T,f. kommunchefen
Ekonomichefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Dnr KS 2020184

Budget 2O2l för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023
Förslag

till beslut

Kommunfullmä Kige beslutar att

1, fastställa budget 2021 samt plan2022-2023 enligt föreliggande förslag,

2, fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 2021.
3. fastställa oförändrad skattesats för är 202I till 22:60 kronor per skattekrona,
4. fastställa investeringsbudget för 202I samt investeringsplan 2022-2025
Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2021har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog ienlighet med kommunens styrprinciper.
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021,
efter de förutsättningar som gavs på presidiedialogen, Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
jämfört med år 2020, motsvarande L,5 o/o av budget, Nämndernas erhåller priskompensation
med 2,0 o/o för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o ävsätt där 1,5 o/o av utrymmet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 o/o av utrymmet fördelas av personalutskottet
för riktade åtgärder.
För 202t budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans, Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.

Investeringarna för 20ZL-2023 beräknas uppgå till 182,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår

till 118,6 mkr.

Investeringarna under perioden 202L-2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.
För

202I uppnås alla tre finansiella må|.

När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut.

Beslutsunderlag

o Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 108.
. Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 979.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, $ >u.
. Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.
. Komm nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse,
u

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet den 9 juni 2O2O.
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Kommunfullmäktige

Budget 2O2L för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budget 2021 samt plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag.

2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 202L.
3,

fastställa oförändrad skattesats för är 202L till 22:60 kronor per skattekrona

4, fastställa investeringsbudget

för 202t samt investeringsplan 2022-2025

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2O2L har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog ienlighet med kommunens styrprinciper.
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 202I, efter
de förutsättningar som gavs på presidiedialogen. Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
jämfört med år 2020, motsvarande 1,5 o/o av budget, Nämndernas erhåller priskompensation
med 2,0 o/o för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o ävsätt där 1,5 o/o av utrymmet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 o/o av utrymmet fördelas av personalutskottet
för riktade åtgårder.
För 202t budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.

Investeringarna för 202I-2023 beräknas uppgå till 182,2 mkr, vara den taxefinansierade
verkamheten uppgår till 118,6 mkr,
Investeringarna under perioden 202L-2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr,
För

202t uppnås alla tre finansiella må|.

När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut,

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltnin gen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Beslutsunderlag

r
.
.
o
.

Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 108.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 5 79.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5
Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.

>o<.

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

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunens revisorer
T,f. kommunchefen
Ekonomichefen
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-13

s 1o8

Dnr KS 2020184

Kommunstyrelsens budgetförslag Jör 2OZl
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa driftbudget 202L för kommunstyrelsens samlade
verksamhet enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 12 februari 2020, 5 41, finansiella direKiv till kommunchefens
ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och de två planåren.
Direktiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog
med paftigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling,
skattesats, investeringsvolym, resultat samt politisk inriktning inklusive nämndmål.
Den 7 april 2020 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv.

T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 202L för
kommunstyrelsens samlade verksamhet och diskuterar behov och åtgärder.

Beslutsunderlag

.
r

o

Arbetsutskottets beslut 2020-02-L2, g4l.
Tjänstemannaförslag till budget 2021.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 154.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E

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

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa driftbudget 2O2l för kommunstyrelsens samlade
verksamhet enligt föreligga nde förslag.

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande

)p
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnåmnden

202A-O4-22

sida

40

g7e

Budget 2A2l - tjänstepersonsförslag
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner gänstepersonsförslaget till budget 2021

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstepersonsförslag till budget 2021 med
oförändrad ram för byggnadsnämnden.
Underlaget till budgetförslag för 2021 presenteras.

Beslutsunderlag
Budget ?OZL

-

tjänstepersonsförslag.

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

AL-CI

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

ss0
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Budget åOZL
Beslut
Socialnämnden beslutar efter omröstning att:
1, godkänna förvaltnings redovisning av budget om 296 243 000 kronor.
2. godkänna förvaltningens föreslagna besparingar om 5 755 000 kronor exklusive 60 000
kronor avseende lokalöversyn Älvan, totalt att spara, 5 695 000 kronor.

Reservation:
Olof Sand (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att före justering lämna
en skriftlig reservation till förmån för eget förslag.

Förslag

till beslut

Socialnämnden besl utar att godkän na redovisningen.

Sammanfattning av ä rendet
Förvaltningen informerar Socialnämnden om de möjligheter och hot som verksamheten står

inför 2021.

Ajournering
Ordförande, Daniel Jensen (KD) ajournerar sammanträdet kl 09.12 för fika samt för att lösa
uppkomna digitala problem. Sammanträdet återupptas kl 09.46.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordförande, Daniel Jensen (KD) yrkar att:
1. godkänna förvaltnings redovisning av budget om 296 243 000 kronor.
2. godkänna förvaltningens foreslagna besparingar om 5 755 000 kronor exklusive 60 000
kronor avseende lokalöversyn Älvan, totalt att spara, 5 695 000 kronor.
Olof Sand (5) yrkar att:
1. den totala ramen i förslaget höjs med 6 miljoner kronor till 302 243 000 kr
acceptera förvaltningens bedömningar om möjliga kostnadsbesparingar 2021 om totalt
5 755 000 kr.
utökade ramen om 6 miljoner kronor 2021 destineras enligt följande:
Personalbemanning Ängenäs Ul?:OZL förändras enligt Socialstyrelsens riktlinjer dagtid,
inklusive 3+1 personal nattetid, 4 000 000 kr
b) Kompetensfcirsörjning, enligt besvarad motion Mellerud den goda arbetsplatsen, ny
kompetensförsörjningsplan, disponeras av forvaltningen enligt planen, 2 000 000 kr

2.

3,

a)

Justera

Utdragsbestyrkande

n
t
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Beslutsgång
Ordf. Daniel Jensen ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförande, Daniel Jensen (KD) förslag,

Omröstning begårs
Socialnäm nden godkä n ner följande beslutsgång.

Ja-röst för ordförande, Daniel Jensen (KD) förslag
Nej-röst för Olof Sand (S) förslag.

Omröstningsrsultat
Med fora ja-röster för Daniel Jensens (KD) förslag och tre nej-röster för Olof Sands (S) förslag,
bifaller Socialnämnden, Daniel Jensens förslag.

Ordinarie ledamöter
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin
Anita Augustsson
Kerstin Nordström

Parti

Ersättare

Partl

rM)

(c)

Eva Larsson
Liselott Hassel
Daniel Jensen

X

Olof Sand
Christine Andersson

X
X
X

rKD)

X

4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04- 1 5
Redovisning på sammanträdet.
Bilaga skickas på mejl.

till

Diariet
Malin Johansson, socialchef
Kommunen@mellerud.se

srgn

sI;.'

(s)
rs)

(SD)

Summa

Beslutet skickas

Nei

X
X

(KIM)

(s)
(s)

Ja

Utd ragsbestyrkande
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2020-05-03

Änrnoe gg

Dnr KS 20201336

Borgensram och |åneram 2O2L
Förslag

till beslut

Kommunfullmä Kige beslutar att

1. fastställa att kommunens låneram utökas med

15 mkr för 202Lför

att högst uppgå tilt

396 mkr.

2.

fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till
190 mkr.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med fastställande
av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala bolagen samt en låneram för
kommunen.

Beslutsunderlag

o
r

Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskoltet den 9 iuni 2O2O,
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Datum
2020-0s-11

I

i

n

ge n

Diarienummer

Sida

KS 2020/336

1 (1)

Kommunfullmäktige

Borgensram och låneram 2OZL
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. fastställa att kommunens låneram utökas med

15

mkrför 202Iför att högst uppgå till

396 mkr.

2. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till
190 mkr.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med fastställande
av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala bolagen samt en låneram för
kommunen.

Beslutsunderlag

o

Förslag till budget för 2021och plan 2022-2023

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

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer
T,f. kommunchefen
Ekonomichefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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ARENDE 34

Dnr KS 20201359

Vita Sandars Camping - godkännande av investering iväggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
Melleruds kommun godkänner en investering avseende I väggavskiljare mellan handfaten på
herr- och damavdelningarna,

1, till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).

2. ge t.f, kommunchefen i uppdrag att teckna

avtal utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen.

3.

avskrivningstiden ska vara 10 år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering,

Vita Sandars Camping AB har den 15 maj2020 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr, Begärd avskrivningstid

är 10 år.
Enligt telefonsamtal 2020-05-29 med arrendatorn har han har fått en muntlig prisuppgift från
byggföretaget att kostnaden kommer att gå på 25-30 tkr. Med anledning av pågående pandemi
är det bråttom att genomföra ombyggnaden och därför finns ingen skriftlig offert.

Beslutsunderlag

.
o

Skrivelse från Vita Sandars Camping AB,
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 9 juni 2O2O.
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Datum
2020-05-18

Diarienummer

Sida

KS 2020/359

1 (2)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering iväggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
Melleruds kommun godkänner en investering avseende I väggavskiljare mellan
handfaten på herr- och damavdelningarna.

1, till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).
2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad
slutredovisning av investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 10 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 15 maj 2020 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på
herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr. Begärd avskrivningstid
är 10 år,
Enligt telefonsamtal 2020-05-29 med arrendatorn har han har fått en muntlig prisuppgift från
byggföretaget att kostnaden kommer att gå på 25-30 tkr. Med anledning av pågående pandemi
är det bråttom att genomföra ombyggnaden och därför finns ingen skriftlig offert.

Beslutsunderlag

o

Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

ltn

i

n

gen
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-"k swecam P
VITA SANDAR

Mellerud 2020-05-15
UN

Kommunsstyrelsen
2l,20 -ss|8

464 80 Mellerud
52020

Godkännade av investering.
För

att höja säkerheten i vårt servicehus avser vi installera

väggavskiljare mellan handfaten på herr och damavdelningarna.

Med tanke på tiderna vi lever ijust nu är detta en uppskattad
förbättring för gästerna.
Beräknad kostnad 75 000:- exl moms.
Yrkad avskrivningstid L0 år.

Jonas westman

Vita Sandars Camping AB
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Dnr KS 20201216

Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) - förutsättningar för avtal
med Caf6 Rocket

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

som förutsättning för ett avtal med Arbetsintegrerat socialt företag, stå för hyreskostnaden
för Caf6 Rocket.

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal efter samråd med arbetsutskottet.
3. finansiering sker genom justering av budget 2021 mellan socialnämnden och
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick i uppdrag att teckna avtal utifrån ld6buret offentligt partnerskap. Före det
behövs beslut om att kommunen står för hyran. Avtalet innefattar motprestation som lokalvård
av väntsal och turistinformation. Budgeten för hyreskostnaden flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen frän2021' Budgeten för lokalvården för väntsalen justeras i budgeten 2021.
Ambitionen är att det arbetsintegrerade sociala företaget på Caf6 Rocket startar senast 1
januari 2021. Företaget får stöd från socialnämnden i form en stödassistent under den tid som
personer med beslut om daglig verksamhet LSS har sin sysselsättning på caf6 Rocket,
Melleruds kommun bedriver idag Caf6 Rocket på järnvägsstationen i form av Daglig verkamhet
LSS. En arbetsgrupp har nu tillsammans med samordnare från samordningsförbundet börjat
titta på att driva Cafe Rocket som ASF. Socialnämnden har tagit beslut om att bistå med en
stödassistent så länge det finns personer med beslut om Daglig verksamhet kvar på Caf6
Rocket, Målet är att de som har möjlighet ska övergå i anställning i företaget,
Regeringens definition av arbetsintegrerade sociala företag (AS) är

Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar
och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor
som har stora svårgheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhällq som
skapar delaktighet för medarbetarna genom ägandq avtal eller på annat väldokumenterat
sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknandeverksamheter och som
är organimtoriskt fristående från offentlig verkamhet.
En kommun kan, förutom

att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF,

både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverkamheter
till fristående företag samt stimulera foretagens affärsverksamhet genom reseryerade kontrakt.

Arbetsutskottet beslutade den 7 april2020, 9 L24, att ge t.f, kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett förslag på avtal med stöd av ld6buret offentligt partnerskap kring caf6 Rocket.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 9 124.
. Socialförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g I79.
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Dnr KS 202012LG

Arbetsintegrerat socialt företag (ASF)
med Caf6 Rocket

-

förutsättningar för avtal

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

som förutsättning för ett avtal med Arbetsintegrerat socialt företag, stå för hyreskostnaden
för Caf6 Rocket.

2. ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal efter samråd med arbetsutskottet.
3, finansiering sker genom justering av budget 2021 mellan socialnämnden och
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick i uppdrag att teckna avtal utifrån ld6buret offentligt partnerskap. Före det
behövs beslut om att kommunen står för hyran. Avtalet innefattar motprestation som lokalvård
av väntsal och turistinformation. Budgeten för hyreskostnaden flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen från 202L. Budgeten för lokalvården för väntsalen justeras i budgeten 2021.

Ambitionen är att det arbetsintegrerade sociala företaget på Caf6 Rocket startar senast 1
januari 2021. Företaget får stöd från socialnämnden i form en stödassistent under den tid som
personer med beslut om daglig verksamhet LSS har sin sysselsättning på caf6 Rocket,
Melleruds kommun bedriver idag Caf6 Rocket på järnvägsstationen i form av Daglig verksamhet
LSS. En arbetsgrupp har nu tillsammans med samordnare från samordningsförbundet börjat
titta på att driva Cafe Rocket som ASF. Socialnämnden har tagit beslut om att bistå med en
stödassistent så länge det finns personer med beslut om Daglig verksamhet kvar på Caf6
Rocket, Målet är att de som har möjlighet ska övergå i anställning i företaget,
Regeringens definition av arbetsintegrerade sociala företag (AS) är

ArbeBintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar
och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor
som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbetg i arbetsliv och samhällg som
skapar delaktighet för medarbetarna genom ägandg avtal eller på annat uäldokumenterat
sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknandeverksamheter och som
är organimtoriskt fristående från offentlig verksamhet

att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF,
både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverksamheter
till fristående företag samt stimulera företagens affärsverksamhet genom reserverade kontrakt.
En kommun kan, förutom

Arbetsutskottet beslutade den 7 april 2020, g I24, aft ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett förslag på avtal med stöd av Id6buret offentligt partnerskap kring caf6 Rocket.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, g 124
. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Förslag

a
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till beslut

Sammanträdesdatum

sida

2020-0s-26

15

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. som förutsättning för ett avtal med Arbetsintegrerat socialt företag, stå för hyreskostnaden
för Cafö Rocket.

2. ge kommunchefen i uppdrag att

teckna avtal efter samråd med arbetsutskottet.

3. finansiering sker genom justering av budget 2021

mellan socialnämnden och

kommunstyrelsen.

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

Utdragsbestyrkande

lusterandes si
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K5202012t6
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Kommunstyrelsen

Arbetsintegrerat socialt företag (ASF) - Caf6 Rocket - avtal
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. som förutsättning

för ett avtal med Arbetsintegrerat socialt företag stå för
hyreskostnaden för Caf6 Rocket.

2.
3.

ge kommunchefen i uppdrag att teckna avtal.
Finansiering sker genom justering av budget 2021 mellan socialnämnden och
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen fick i uppdrag att teckna avtal utifrån ld6buret offentligt partnerskap. Före det
behövs beslut om att kommunen står för hyran. Avtalet innefattar motprestation som lokalvård
av väntsal och turistinformation, Budgeten för hyreskostnaden flyttas från socialnämnden till
kommunstyrelsen från 2021. Budgeten för lokalvården för väntsalen justeras i budgeten 2021.

Ambitionen är att det arbetsintegrerade sociala företaget på Caf6 Rocket staftar senast 1
januari 2021. Företaget får stöd från socialnämnden i form en stödassistent under den tid som
personer med beslut om daglig verksamhet LSS har sin sysselsättning på caf6 Rocket.
Melleruds kommun bedriver idag Caf6 Rocket på järnvägsstationen i form av Daglig verksamhet
LSS. En arbetsgrupp har nu tillsammans med samordnare från samordningsförbundet börjat
titta på att driva Cafe Rocket som ASF. Socialnämnden har tagit beslut om att bistå med en
stödassistent så länge det finns personer med beslut om Daglig verksamhet kvar på Caf6
Rocket. Målet är att de som har möjlighet ska övergå i anställning i företaget,
Regeringens definition av arbetsintegrerade sociala företag (AS) är

Arbetsintegrerade sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar
och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor
som har stora svårigheter aff få och/eller behålla ett arbetq i arbetsliv och samhällg som
skapar delaktighet för medarbetarna genom ägandg avtal eller på annat väldokumenterat
sätt, som i huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknandeverksamheter och som
är organrsatoriskt fnstående från offentlig verksamhet.

att ha en samverkan kring de deltagare som arbetstränar på ASF,
både stödja bildandet av nya företag, omvandla existerande kommunala arbetsverksamheter
till fristående företag samt stimulera företagens affdrsverksamhet genom reserverade kontrakt.
En kommun kan, förutom

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Arbetsutskottet beslutade den 7 april2020, g 124, att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att ta
fram ett förslag på avtal med stöd av Idäburet offentligt partnerskap kring caf6 Rocket.

Beslutsunderlag

r

Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, g I24.

Annika Wennerblom

T,f. kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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Sammanträdesdatum
2020-04-07

rbetsutskott

124

sida
27

Dnr KS 20201216

Arbetsintegrerat socialt företag (ASF)

-

Caf6 Rocket

Arbetsutskoftets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen i uppdrag att

1. ta fram ett förslag på avtal med stöd av Id6buret offentligt paftnerskap kring cafd Rocket.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

Sammanfattning av ärendet
För att driva arbetsintegrerat socialt företag på Caf6 Rocket påbörjas en dialog med
arbetsutskottet kring lokalkostnader och möjlighet till Id6buret offentligt partnerskap (IOP).

Ett avtal bör upprättas med företaget där det framgår vad kommunen står för och vad företaget
ska motprestera. Detta kan utredas tillsammans med företaget och skulle kunna avse som
exempelvis turistinformation, cykeluthyrning och lokalvård,

Beslutsunderlag

.
.

Beskrivning av ld6buret offentligt partnerskap.
Socialförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge t.f. kommunchefen

i

uppdrag att

1. ta fram ett förslag på avtal med stöd av Iddburet offentligt partnerskap kring caf6 Rocket.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

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

Beslutet skickas
T.f. kommunchefen

Utdragsbestyrkande

Juste
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ÄRrnoe ge

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler, Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering,
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B

- PERSONATARENDEN

B

6

Anställnings upphörande

g 2/2O2O

6.1 Uppsägning
D

-

SAM HÄLLSEVCC NADSFöRVALTNINGEN

D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
g 3-4/2020
18.4 Bostadsanpassningsbidrag
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Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

r
.

Melleruds kommuns och Melleruds Bostäder AB:s övervägande gällande hyror för
näringsidkare. Dnr KS 2020/173
Svarsskrivelse 2020-05-04 angående 9töd till landets 1 500 arbeBliusmusäer.

Dnr KS 2020/302

r Arrendeavtal och markbytesavtal för elljusspår på Kroppefjäll. Dnr KS 2019/363
. Socialnämndens beslut 2020-05-27, $ 77, angtende socialförvaltningens organisation,
o Undertecknad AvsiKsförklaring om samarbete inom det sociala verksamhetsområdet styrning och ledning av verksamheterna. Dnr KS 2020/392
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ARENDE 38

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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gen

Änrnoe gg

Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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