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DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tisdagen den 22 juni 2021, klockan 08.30 – 16.00
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams

Ledamöter
Morgan E Andersson
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Michael Melby
Ulf Rexefjord

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

Ersättare
Peter Ljungdahl
Mohamed Mahmoud
Jörgen Eriksson
Thomas Hagman
Liselott Hassel

(C)
(MP)
(KIM)
(S)
(SD)

OBS! På grund av rådande pandemiläge genomförs sammanträdet via Microsoft
Teams för alla förutom ordförande och 1:e vice ordförande samt kommunchef och
sekreterare.
Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Michael Melby (S)
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)
• Tidpunkt för protokollets justering – 23 juni 2021, klockan 09.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Kommentar
Svar på ledamotsinitiativärende angående tidplan Elisabeth Carlstein, kl. 08.35
för budgetprocessen i Melleruds kommun

2

Riktpris för upphandling av öppen skolskjutstrafik Freddie Carlson, kl. 08.50
i Melleruds kommun
Maria Wagerland
Gunnar Karlsson
Representant Västtrafik
Svar på remiss - Samråd angående Detaljplan för Jonas Söderqvist, kl. 09.30
del av Vången 1:80 m.fl.
Maria Wagerland
https://www.bengtsfors.se/arkiv/de
taljplaner/detaljplaner/2021-05-28vangen-180-med-flera.html
Tillväxtfrågor
Maria Wagerland

10

Svar på medborgarförslag om utökade öppettider Suzanne Håkansson, kl. 10.00
på Hunnebyns återvinningscentral
Magnus Olsson

22

3

4
5

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

1

Sida
3

14

21

6

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid Hunnebyns
återvinningscentral samt att öppettiderna ses
över för ökad tillgänglighet
Projekt Köp av husvagn, startbesked

Suzanne Håkansson
Magnus Olsson

25

Magnus Olsson
ARBETSMATERIAL

29

8

Översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun,
redovisning från dialogmöten

Anna Granlund, kl. 10.30
Magnus Olsson

34

9

Personalfrågor

Jeanette Sjölund, kl. 11.00

36

10

Aktuell information från Arbetsmarknadsenheten
samt lägesinformation om språkförstärkt
omvårdnadsutbildning
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt
företagsklimat 2021

Lars Johansson, kl. 11.30
Anita Andersson-Hagsgård

37

Anton Oskarsson, kl. 13.00
Maria Wagerland
Eva Nilsson Olsson
Karl-Olof Petersson

38

7

11
12

Arbetsmarknadsenheten – information om ny
organisation

13

Aktuella frågor

40

14

Rapporter

41

15

Företagsbesök

Maria Wagerland

Ordföranden
/

2

Chefssekreterare

39

42

FOREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u n styre

lseförva ltn

Änrnor

i

nge

2021-06-15

n

1

Dnr KS 20211368

Svar på ledamotsinitiativärende angående tidplan för
budgetprocessen i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiativärendet,

Sammanfattning av ärendet
S-kommunala gruppen har inkommit med ett ledamotsinitiativärende angående tidplan
budgetprocess Mellerud. Socialdemokraterna förslår i ett förslag till kompromiss att; 2022 ärs
drifts- och investeringsbudget tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges möte den 23 juni
202L, där förslag om återremiss med uppdrag till tjänstepersoner att beakta senare aktuella
prognossiffror, för att definitivt fastställa Melleruds kommuns budget 2022, pä
kommunfullmäktiges möte den 17 november 202I.
Enligt kommunallagen 11 kap B $ ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober
månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande
året.
Enligt Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun, antagen av kommunfullmäktige
20LB-OI-24, $ 2 samt reviderad av kommunfullmäktige den 2019-04-24, g 47, ska kommunfullmäktige besluta om mål och budgetramar ijuni.
Regeringen presenterar 2021 budgetpropositionen den 20 september. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) publicerar den 21 september information om budgetpropositionen som berör
kommunerna. I månadsskiftet september/oktober publicerar SKR en ny skatteunderlagsprognos
utifrån förutsättningar i budgetpropositionen, Som tidigare nämnts ska budgeten, enligt
kommunallagen, behandlas på kommunstyrelsen innan oktober månads utgång.
Kommunstyrelsens möte är den 6 oktober, Enligt tidplanen ska handlingarna vara klara den 24
september för kommunstyrelsens möte i oktober. Tiden för analys, beräkningar, dialog och
sammanställning av budgethandling är obefintlig. Kommunen har heller inte erhållit någon ny
skatteunderlagsprognos. Om kommunen ska följa kommunallagen kommer en återremiss inte
innebära att budgeten kan uppdateras med några aktuella prognoser,
Det är ett problematiskt att staten inte har en långsiktig planering gällande finansiering till
kommunerna. Det gäller såväl generella som riktade statsbidrag. Samtidigt måste kommunerna
ta ansvar för sin egen ekonomi och inte förlita sig på att staten tillskjuter nya statsbidrag eller
annan finansiering.
Tidplanerna för budgetarbetet varierar i Sveriges kommuner. En del har en tidig budgetprocess
under våren och vissa har en budgetprocess under hösten, Efter att kommunfullmäktige fattat
beslut om ramar återstår ett omfattande arbete med detaljbudget ända ner på enhetsnivå. En
tidig budgetprocess skapar bättre förutsättningar för nämnder och chefer att verkställa de
ramar och budgetar som erhålls både gällande tillskott och neddragningar, Vid en sen
budgetprocess ges nämnderna små möjligheter tidsmässigt om man vill besluta om vidare
fördelning av budgetramen ner på verksamheter eller sektorer,
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Att ha en budgetprocess på våren och en budgetprocess på hösten finns i dagsläget inga
resurser till. Det skapar bara oklara planeringsförutsättningar för nämnderna. Det vore önskvärt
om ekonomichef och kommunchef tillsammans med KS-presidiet hade en gemensam dialog om
styr- och ledningssystemet i Mellerud för att enas om samsyn på budgetprocessen i Melleruds
kommun oavsett politiskt styre. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt budgetarbetet får sedan anpassas utifrån detta.

Beslutsunderlag

o
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Ledamotsinitiativ från Michael Melby (S)
Kommunstyrelsens beslut 202L-06-09,5 165.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens $ä nsteskrivelse.
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itiativä rende a ngående tid pla n för
budgetprocessen i Melleruds kommun
Leda motsi

Förslag

n

till beslut
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Avslå leda motsin itiativärendet.

Sammanfattning av ärendet
S-kommunala gruppen har inkommit med ett ledamotsinitiativärende angående
tidplan budgetprocess Mellerud, Socialdemokraterna förslår i ett förslag till
kompromiss aft;2022 års drifts- och investeringsbudget tas upp till behandling vid
kommunfullmäktiges möte den 23 juni 2021, där förslag om återremiss med
uppdrag till tjänstepersoner att beakta senare aktuella prognossiffror, för att
definitivt fastställa Melleruds kommuns budget 2022, pä kommunfullmäktiges möte
den 17 november 2021.
Enligt kommunallagen 11 kap B $ ska förslag till budget upprättas av styrelsen före
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget
upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten under det följande året.
Enligt Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun, antagen av
kommunfullmäktige 20LB-0I-24, $ 2 samt reviderad av kommunfullmäktige den
2019-04-24, g 47, ska kommunfullmäktige besluta om mål och budgetramar i juni
Regeringen presenterar 202I budgetpropositionen den 20 september, Sveriges
kommuner och regioner (SKR) publicerar den 21 september information om
budgetpropositionen som berör kommunerna. I månadsskiftet september/oktober
publicerar SKR en ny skatteunderlagsprognos utifrån förutsättningar i
budgetpropositionen. Som tidigare nämnts ska budgeten, enligt kommunallagen,
behandlas på kommunstyrelsen innan oktober månads utgång. Kommunstyrelsens
möte är den 6 oktober. Enligt tidplanen ska handlingarna vara klara den 24
september för kommunstyrelsens möte i oktober. Tiden för analys, beräkningar,
dialog och sammanställning av budgethandling är obefintlig. Kommunen har heller
inte erhållit någon ny skatteunderlagsprognos. Om kommunen ska följa

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
kommunen@mellerud.se
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Datum
2021-06-10

Diarienummer
KS 20211368

kommunallagen kommer en återremiss inte innebära att budgeten kan uppdateras
med några aktuella prognoser.
Det är ett problematiskt att staten inte har en långsiktig planering gällande
finansiering till kommunerna. Det gäller såväl generella som riktade statsbidrag,
Samtidigt måste kommunerna ta ansvar för sin egen ekonomi och inte förlita sig
på att staten tillskjuter nya statsbidrag eller annan finansiering.
Tidplanerna för budgetarbetet varierar i Sveriges kommuner. En del har en tidig
budgetprocess under våren och vissa har en budgetprocess under hösten, Efter att
kommunfullmäktige fattat beslut om ramar återstår ett omfattande arbete med
detaljbudget ända ner på enhetsnivå. En tidig budgetprocess skapar bättre
förutsättningar för nämnder och chefer att verkställa de ramar och budgetar som
erhålls både gällande tillskott och neddragningar. Vid en sen budgetprocess ges
nämnderna små möjligheter tidsmässigt om man vill besluta om vidare fördelning
av budgetramen ner på verksamheter eller sektorer.

Att ha en budgetprocess på våren och en budgetprocess på hösten finns i
dagsläget inga resurser till. Det skapar bara oklara planeringsförutsättningar för
nämnderna. Det vore önskvärt om ekonomichef och kommunchef tillsammans med
KS-presidiet hade en gemensam dialog om styr- och ledningssystemet i Mellerud
för att enas om samsyn på budgetprocessen i Melleruds kommun oavsett politiskt
styre. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt
budgetarbetet får sedan anpassas utifrån detta.

Beslutsunderlag

.
.

Ledamotsinitiativ från Michael Melby (S)
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, 5 165

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl Olof Petersson
Kommunchef

0530-181 37
elisabeth,carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
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Kommunstyrelsen

Sammantrådesdatum
2021-06-09

sida
53

Dnr KS 202t1368

s r6s
Leda motsi n itiativä rende
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ngående tid pla n för budgetprocessen i

Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge ekonomichefen i uppdrag att utreda forslag om förändrad tidplan för budgetprocessen
2. uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 22juni 2021.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativårende och anför följande:

under kommunens budgetprocesser 2019, 2020 och 2021 har vi Socialdemokrater
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bästut am budget i kommunfultmäktige, Våra främsb argunent har varit att ett beslut
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Sammanträdesdatum
2021-06-09

Komrnunstyrelsen

Förslag

sida
64

till beslut på sammanträdet

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

ge ekonomichefen i uppdrag att utreda förslag om förändrad tidplan för budgetprocessen'

2.

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den22juni 2021'

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

Beslutet skickas

till

Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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Tidplan budgetprocess Mellerud
Under kommunens budgetprocesser 2019, 2020 och 2O2thar viSocialdemokrater argumenterat för
att förändra fastställd tidplan för beredning och beslut om kommande års beslut om budget i
kommunfullmäktige. Våra främsta argument har varit att ett beslut redan ijuni månad skapar stora
osäkerheter, främst när det gäller olika former av statsbidrag som vår kommun är väldigt beroende
av. Under 2020 och 2O2Lhar även stora osäkerhet pga. Covid -19 och dess effekter, på både
kommunens inkomst och utgiftssida varit ytterligare argument. Flera kommuner i vår omvärld har
justerat sina tidplaner utifrån våra framförda argument och använder kommunallagens möjligheter
att bereda förslag, och fastställa kommande årsbudget på kommunfullmäktiges novembermöte varje
är.

lnför budgetbeslut 2022 kvarstår samtliga argument och dessutom tillkommer en trolig valbudget
2O22, som presenteras av regeringen i en proposition den 20 september 2021.

att inte invänta så bra ekonomiska underlag och prognoser som kommunallagen
medger anges att en förändring skulle belasta Melleruds kommuns tjänstepersoner på ett orimligt
sätt. Vi Socialdemokrater menar att det inte finns något hinder för ansvariga tjänstepersoner att
arbeta fram underlag efter samma tidplan som den nu gällande. Därefter får underlaget
återremitteras och justeras utifrån de nya prognoser och kommande förslag till Riksdagsbeslut. Detta
kan ske under perioden 20 september fram till kommunstyrelsens möte under november månad
Som främsta orsak

2027.
Vl Socialdemokrater anser att en förändrad tidplan kommer att tjäna kommunens bästa, med så
aktuella beslut och prognosunderlag som möjligt för att öka träffsäkerheten och bryta trenden med
underskott i framför allt nämnderna som inte är tillfredställande.
Vi Socialdemokrater förslår därför i ett förslag

e

till kompromiss att;

2022 års drifts- och investeringsbudget tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges möte
den 23 juni2O2I, där förslag om återremiss med uppdrag tilltjänstepersoner att beakta
senare aktuella prognossiffror, för att definitivt fastställa Melleruds kommuns budget2022,
på kommunfullmäktiges möte den 1"7 november 2O27.

Vi Socialdemokrater hoppas på en positiv bedömning av vårt förslag och föreslår att denna
kompromiss prövas för fastställande av kommunens budget 2022, för att sedan utvärderas innan

något definitivt beslut om förändrad tidplan för kommunens budgetarbete tas.

Socialdemokratiska kommunala gruppen
Michael Melby
Gruppledare
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Riktpris för öppen skolskjutstrafik i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att godta Västtrafiks angivna riktpris för upphandling av öppen
skolskjutstrafik i Melleruds kommun.
Alternativt,
Arbetsutskottet beslutar att inte godta Västtrafiks angivna riktpris för upphandling av öppen
skolskjutstrafik och väljer att frånträda avtalet.

Sammanfaftning av ärendet

I mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att avtala med
Västtrafik om att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp
skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att ge Västtrafik i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag och upphandla öppen skolskjutstrafik för Melleruds kommun.

Västtrafik har under våren 2021 tagit fram ett upphandlingsunderlag för kommunen och
kommunstyrelsens arbetsutskott har att ställa sig till om huruvida det presenterade riktpriset,
)o( )oo( no< SEK, godtas som tak i upphandlingen, Västtrafik behöver erhålla ett svar i frågan
innan midsommar.
Om kommunstyrelsen väljer att sätta ovan nämnda summa som riktpris så behöver kommunen
stå kostnaden för Västtrafiks nedlagda arbete för upphandlingen (300 000 SEK) om kommunen
önskar dra sig ur upphandlingen på grund av överskriden budget. Om kommunen drar sig ur av
annat skä|, trots att budgeten inte överskrids, så får kommunen betala 300 000 SEK + den
eventuella skada som Västtrafik lider av detta.

Till tjänsteskrivelsen biläggs en genomlysning av befintliga kostnader för skolskjuts och vilka
förväntade effekter i nästa upphandling oavsett hur denna görs.

Beslutsunderlag

.
.

Genomlysning skolskjutsar, 2021-06-09.
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Riktpris
Förslag

-

Oppen skolskjuts

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godta Västtrafiks angivna riktpris för
upphandling av öppen skolskjutstrafik i Melleruds kommun.

Alternativt,
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte godta Västtrafiks angivna riktpris
för upphandling av öppen skolskjutstrafik och väljer att frånträda avtalet.

Beskrivning av ärendet

I mars

2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att
avtala med Västtrafik om att genomföra en förstudie i syfte att undersöka
möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra dessa till en del av den
ordinarie kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att ge Västtrafik i uppdrag att
ta fram upphandlingsunderlag och upphandla öppen skolskjutstrafik för Melleruds
kommun,

Västtrafik har under våren 2021 tagit fram ett upphandlingsunderlag för
kommunen och kommunstyrelsens arbetsutskott har att ställa sig till om huruvida
det presenterade riktpriset, >o< >oo< >oo< SEK, godtas som tak i upphandlingen,
Västtrafik behöver erhålla ett svar i frågan innan midsommar.
Om kommunstyrelsen väljer att sätta ovan nämnda summa som riktpris så behöver
kommunen stå kostnaden för Västtrafiks nedlagda arbete för upphandlingen
(300 000 SEK) om kommunen önskar dra sig ur upphandlingen på grund av
överskriden budget. Om kommunen drar sig ur av annat skä|, trots att budgeten
inte överskrids, så får kommunen betala 300 000 SEK + den eventuella skada som
Västtrafik lider av detta.

Till tjänsteskrivelsen biläggs en genomlysning av befintliga kostnader för skolskjuts
och vilka föruäntade effekter i nästa upphandling oavsett hur denna görs.

Beslutsunderlag
Genomlysning skolskjutsar, 2021-06-09

Karl Olof Petersson

Freddie Carlson
Bygglovhandläggare

Kommunchef

0s30-181 69
freddie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Sa m hä

I

lsutveckla re Västtrafik
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Genom lysn i ng skolskjutsa r
Bakgrund
Melleruds kommun har ställt frågan till Västtrafik om det är möjligt att införa öppen
skolskjutstrafik i kommunen, Västtrafik har i uppdraget/frågan genomfört en förstudie och
kostnadsbeskrivning,

Nuläget

-

upphandlingar och avtal.

Melleruds kommun har upphandlad skolskjutstrafik med Buss iVäst AB som löper ut ioch med
avslutningen av vårterminen 2021. Detta avtal kommer att ersättas med nytt avtal med Buss i
Väst efter upphandling som genomfördes under 2020. Denna upp handling har resulterat iett
avtal som sträcker sig över två år med start höstterminen 2O2L och sträcker sig till och med
vårterminen 2023.
Nuläge - avtaloch ekonomi
För att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet av öppen skolskjutstrafik görs här
sa m ma nstä I n i nga r av skolskjutstrafiken utifrå n flera vin kla r.
I

Nuläee

- faktiskt utfall år 2O2O för konto 701.0 Transporter.

Upphandlade transporter 8 fordon 285000

Förstärkningstrafik Linjer utöver
Taxi, självskjuts, en till

km.

7 948 055

avtal

670784

en

754 246

Gymnasiet
Särskola

1683 595
423 60L

1,1,480281
Nuläee

-

utfall av upphandline för läsåren 202L122 till 2022123

Under hösten 2020 genomfördes en upp handling med kort avtalstid. Syftet med den korta
avtalstiden var att fasjustera upphandlingarna för att kunna ta ställning till öppen skolskjuts.
Upphandlingen hade tydligt sin bas i tidigare upphandlingar vad gäller fordon, kilometerantal

och linjestruktur.
Upphandlingen byggde på 8 fordon i fast linjetrafik och 250000 kilometer där 7600 kilometer
disponeras för resor under skoldagen.

Anbudsgivarel
Anbudsgivare2
Anbudsgivare 3
Anbudsgivare 4

6094200
6985000
7 225020

7 372500

Till detta kommer förstärkningstrafik och anpassningar.
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Telefon

Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776
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Webb
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Förväntade effekter av kommande upphandling.
Kommande upphandling för skolskjutstrafik efter läsåret 2022/23 kan förväntas bli mer
omfattande.
Krav på fordon

Miljökraven som ställs på fordonen i kommande upphandlingar kan antas bli förändrade. De
fordon som används nuvarande upphandlingar har 1.2 år gamla miljökrav. Även kraven på
säkerhet i fordonen har även den gradvist skärpts. Detta gör att äldre fordon inte kommer att
vara aktuella för kommande skolskjutsavtal varpå Melleruds kommun som slutkund måste
räkna med ett högre pris utifrån avskrivningar på fordon.
kerhet

skoltrafiklinjer saknas markering och skyltning av
hållplatser för skolskjutsar. Markering av skolskjutshållplatser är normalt inget som ingår
själva upphandlingen av skolskjuts men likväl ett krav på "livligt trafikerade" vägar.
På många ställen längs med dagens

Gunnar Karlsson
Skolsamordnare
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Svar på remiss - Samråd angående Detaljplan för del av Vången 1:80
m,fl.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara på Bengtsfors kommuns samrådsremiss
enligt bifogat remissyttrande

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny detaljplan för del av
Vången 1:80 m.fl, i Bengtsfors kommun.
Planområdet är beläget på Ödskölts moar nordväst om Bäckefors, vid korsningen I72lL66 mot
Dals-Ed. I väster avgränsas planområdet av väg 172, i söder av järnvägen och i öster av
Kallebäcken. Planområdets areal uppgår till cirka
23 hektar,

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet
samt upplag och möjlighet för lagring av aska, Detaljplanen ska även säkerställa
dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten
från timmer och lagrad aska.
Syftet med omlastningsterminalen är flytta över virkestransporter från väg tilljärnväg på
Norgebanan. På så vis är Melleruds kommun berörd av planerade planläggningen.
Norgebanan och Vänerbanan delar sig i Melleruds kommun, söder om Erikstad, Norgebanan
fortsätter nordöst genom Melleruds kommunen genom Dals Rostock och Dalskog.
De positiva följdeffekterna av en omlastningsterminal i Bäckefors är att järnvägen nyttjas mer
och blir därmed mer relevant i ett regionalt perspektiv. Det ökar behovet av att rusta upp
järnvägen samt att se över dess dragning genom kommunen, främst vid Dalskog och Dals
Rostock, Vidare kan frågan om ett "genspår" vid Erikstad aktualiseras för trafik från Norge till
Karlstad via Mellerud.
Det förslagna planområdet möjliggör en utökning av omlastningsterminalen för annan typ av
gods som kan gynna företag i Melleruds kommun som vill flytta transport från väg tilljärnväg,
Det kräver dock en ny detaljplan bredvid detta planförslag. Markanvändningen i planförslaget är
även specificerat till "Virkesterminal'vilket begränsar vilken typ av gods som
omlastningsterminalen kan nyttjas till. Omlastningsterminalen kommer även att vara privatägd,
Södra skogsägarna.
Negativa effekter av ett ökat nyttjande av Norgebanan med godstransporter är den olägenhet
form av ljud och vibrationer som kan påverka boende i Dalskog och Dals Rostock,
Sammantaget bedöms anläggandet av en omlastningsterminal som en mycket positiv satsning
för Dalsland. För Melleruds kommun gör bedömningen att ett ökat nyttjande av Norgebanan
gynnar kommunen, både direkt och indirekt. Direkt genom att anläggandet av en
omlastningsterminal kan öppna upp möjligheterna för företag i Melleruds komman att
expandera och indirekt genom att relevansen och vikten av att bibehålla och utveckla
Norgebanan ökar,

Beslutsunderlag

.
.

Samrådshandlingar - Ny detaljplan för del av Vången 1:80 m,fl.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse med yttrande.

14

i

A

fl

-la
.h

'f.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre sefö rva ltn
I

KOMMUN

Datum
z02L-05-28

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS202I/329

1 (2)

Kom m u nstyrelsens

a

rbetsutskott

Remiss - Samråd angående ny Detafplan för del av Vången

1:80 m.fl.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Melleruds kommun beslutar att svara på
Bengtsfors komm u ns sam rådsrem iss en igt bifogat rem issyttrande
I

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny
detaljplan för del av Vången 1:80 m.fl. i Bengtsfors kommun.
Planområdet är beläget på Ödskölts moar nordväst om Bäckefors, vid korsningen
L72lL66 mot Dals-Ed. I väster avgränsas planområdet av väg 772, i söder av
järnvägen och i öster av Kallebäcken. Planområdets areal uppgår till cirka
23 hektar.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom
planområdet samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även
säkerställa dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och
dricksvattentäkt från lakvatten från timmer och lagrad aska.
Syftet med omlastningsterminalen är flytta över virkestranspofter från väg till
järnväg på Norgebanan. På så vis är Melleruds kommun berörd av planerade
planläggningen.
Konsekvensanalys
Norgebanan och Vänerbanan delar sig i Melleruds kommun, söder om Erikstad.
Norgebanan fortsätter nordöst genom Melleruds kommunen genom Dals Rostock

och Dalskog,
De positiva följdeffekterna av en omlastningsterminal i Bäckefors är att järnvägen
nyttjas mer och blir därmed mer relevant i ett regionalt perspektiv. Det ökar
behovet av att rusta upp järnvägen samt att se över dess dragning genom
kommunen, främst vid Dalskog och Dals Rostock. Vidare kan frågan om ett
"genspår" vid Erikstad aktualiseras för trafik från Norge till Karlstad via Mellerud.
Det förslagna planområdet möjliggör en utökning av omlastningsterminalen för
annan typ av gods som kan gynna företag i Melleruds kommun som vill flytta
transport från väg till järnväg, Det kräver dock en ny detaljplan bredvid detta
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planförslag, Markanvändningen i planförslaget är även specificerat till
" Virkesterminal' vilket begränsar vilken typ av gods som omlastningsterminalen
kan nyttjas till. Omlastningsterminalen kommer även att vara privatägd, Södra

skogsägarna.
Negativa effekter av ett ökat nyttjande av Norgebanan med godstranspofter är den
olägenhet i form av ljud och vibrationer som kan påverka boende i Dalskog och
Dals Rostock.

Slubats
Sammantaget bedöms anläggandet av en omlastningsterminal som en mycket
positiv satsning för Dalsland. För Melleruds kommun gör bedömningen att ett ökat
nyttjande av Norgebanan gynnar kommunen, både direkt och indirekt. Direkt
genom att anläggandet av en omlastningsterminal kan öppna upp möjligheterna
för företag i Melleruds komman att expandera och indirekt genom att relevansen
och vikten av att bibehålla och uWeckla Norgebanan ökar.

Beslutsunderlag

.

Samrådshandlingar

-

Ny detaljplan för del av Vången 1:80 m.fl

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Jonas Söderqvist

Kart-/GIS-ingenjör
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Kom m u nstyrelsens
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rbetsutskott

Remiss: Samråd angående ny Detaljplan för del av Vången
1:80 m.fl.
Remissyttrande
Melleruds kommun har inget att erinra mot samrådsförslaget på ny detaljplan för
Vången 1:80 m.fl.

övriga kommentarer
Ur ett Dalslandsperspektiv skulle det varit bra om planförslaget hade medgett en
bredare användning av området gällande vilket gods terminalen får hantera samt
att det tydligare hade framgått vilka möjligheter det finns till att utöka terminalen
Melleruds kommun ser fram emot fortsatt deltagande som remissinstans.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Morgan E, Andersson
Komm u nstyrelsens ordförande
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Från: Ma ria Andersson <Ma ria.Andersson@ bengtsfors.se>
Skickat: den 28 maj2O2L07:51Till: registrator@lm.se; trafikverket@trafikverket.se; sgi@swedgeo.se; skanova-remissergoteborg@skanova.se; registratur.eldistribution@vattenfall.com; Kansli Dalslands Miljö- och
energiförbund <kansli@dalsland.se>; Christian Råd6n <Christian.Raden@bengtsfors.se>; Kommunen
<kommunen@mellerud.se>; kommun@dalsed.se; kommun@fargelanda.se; exp-hkv@mil.se
Ämne: Samrådshandlingar för yttrande - Detaljplan del av Vången L:80 m fl
Hej.

Bifogar här samrådshandlingar för yttrande

-

Detaljplan del av Vången 1:80 m fl

Observera att ni i detta mail enbart får planhandlingar i form av plankarta och planbeskrivning. Samtliga
planhandlingar finns tillgängliga på vår hemsida Vånsen L:80 med flera - Benstsfors kommun

Samrådstiden är 28 maj

-

30 juni2O2L.

Med vänliga hälsningar
Maria Andersson
Plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsenheten
Bengtsfors kommun

o53t-526L23
Ta hand om dig och varandra under den pågående pandemin! lnformation om vad du själv kan och bör
göra för att minska smittspridningen finns på www.benstsfors.se/ansvar

18

http:l/w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:280001&frame:1

2021-06-14

K
w KOMMUN

BENGTSFORS

Kommu

n

Sida
1

Datum

2021-05-28

ledningskontoret,

samhällsbyg gnadsen heten
Maria Andersson, 0531-52 61 23
Maria.andersson@ben gtsfors. se

Till berörda myndigheter

Samråd om detaljplan del av Vången 1:80 m fl
Härmed översänds förslag
2021.

till ny detaljplan för

samråd. Samrådstiden är 28 maj

-

30

junr

Planens syfte är att skapa förutsättningar för anläggande av en
omlastningsterminal för virke samt upplag och möjlighet för lagring av aska
inom fastigheten Vången 1:80 m fl strax noff om Bäckefors tätort i Bengtsfors

kommun.
Detalj planeförslaget består av fö lj ande handl ingar

.
o
.
o
o
o
o

:

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsft)rteckning
Illustrationsplan
Beslut om betydande miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivning
Flertal utredningar

Samrådsyttrande skickas senast den 30

iuni 2021 till:

samhallsbyggnad@bengtsfors.se
eller till:
Bengtsfors kommun, Samhällsbyggnadsenheten
Box 14
666 2l Bengtsfors

Medvänlig hdlsning

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef

E-post

Telefon

Bengtsfors kommun

kommun@bengtsfors.se

0531-52 60

Postadress

Besöksadress

Organisationsnr

Box 14

Majbergsvägen 1B

212000-1470

666 21 Bengtsfors

Bengtsfors
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Bengtsfors kommun
Datum

Kommun ledn ingskontoret, samhällsbygg nadsenheten
Sändlista:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lantmäteriet

Trafikverket
Dalslands miljö- och energiförbund
Räddningstjåinsten

Vattenfall
Skanova
SGI
Försvarsmakten
Dals-Eds kommun
Melleruds kommun
Fåirgelanda kommun

20
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Tillväxtfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet.
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Svar på medborgaförslag om utökade öppettider på Hunnebyns

återvinningscentral
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning
till den pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Carina Blad-Eriksson har den 9 nov 2018, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun ÅVC Hunnebyn ska ha öppettider som är anpassade efter medborgarnas behov, då det
idag är stängt efter kl 15:30. Förslag på öppettider är minst varje lördag och längre än 15:30'
Då det idag gynnas endast företag med dagens rådande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av nunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för hur Hunnebyns ÄVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettidlr kan anpasias till både rödborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.

Beslutsunderlag

.
o

Medborgarförslag.
Sam hä llsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om öppettider Hunnebyn är anpassade
efter medborgarnas behov
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med
hänvisning till den pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Carina Blad-Eriksson har den 9 nov 2018, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun ÄVC Hunnebyn ska ha öppettider som är anpassade efter medborgarnas behov, då
det idag är stängt efter kl 15:30. Förslag på öppettider är minst varje lördag och längre än
15:30, Då det idag gynnas endast företag med dagens rådande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en
ombyggnation av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som
ser till framtidens behov för hur Hunnebyns ÄVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens
behov är för medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella
ändrade öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÄVC.

Beslutsunderlag

.

Medborgarförslag

Suzanne Håkansson
Enhetschef Ren hållning

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Carina Blad-Eriksson

Postadress
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Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

personuppgifterna behandlas enligt PUL, Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
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Kommunstyrelsekontoret
80 MELLERUD'Besökadress:
Tfn: 0530'180 00 Fax: 0530-181

Postadress: 464

Storgatan 13
01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: LI7440-S Orgnr: 212 000-1488

24

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

202r-06-15

nstyrelseförva ltn i ngen
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Dnr KS 20171464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återuinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den
pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÄVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
daglvecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÄVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för Hunnebyns ÄVC, I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettidlr kan anpasias till både mädborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan, där
man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt 12
fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga
mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

.
.

Anette Levins motion
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-06-10

Diarienummer

Sida

K520171464

Gll)

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Liberalerna om att det ska bli avgiftsfritt att
Iämna sopor för privatpersoner vid Hunnebyns ÄVC samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den
pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Mellerud har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÄVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhåll ningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall, På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en
ombyggnation av Hunnebyns ÄVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som
ser till framtidens behov för Hunnebyns ÄVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens
behov är för medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella
ändrade öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,
där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
12 frla besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att
slänga mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

.

Motion

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning

Beslutet skickas till
Liberalerna Mellerud

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

wwvv. mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Dnr KS 2017/464.450

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt
att öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet,
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
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

19 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 20L7 att kommunfullmäktige
beslutar att privatpersoner ska få slänga sitt avfall vid Hunnebyns återvinningscentral utan särskild avgift på plats.
Vidare vill motionären att öppettiderna vid Hunnebyns återvinningscentral ses
över för att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna.

Beslutsunderlag

.

Motion.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordförande 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
december 2017.

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

Beslutet skickas

till

Sa m hä I I sbyg g nad schefe n

Justerandes si

(n

Utdragsbestyrkande
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Liberolerno

Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

om att det skall bli avgiftsfritt att lämna sopor fiir privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över fiir ökad tillgänglighet

MOTION

-

Från Liberalernas sida ftireslås att privatpersoner ska ffi slänga sitt avfall vid Hunnebyns
återvinningscentral utan särskild avgift på plats. Flera av våra grannkonlmuner har denna
möjlighet och det ftirefaller rimligt att vi har liknande system. Kostnadstäckningen tas i stället
ut via den faktura som går ut till samtliga hushåll ftir vanlig sophämtning. På så sätt minskas
administrativt arbete på plats for att frigöra personal lor annat så som sortering, lastning mm.
För de ftiretag som lämnar avfall bör faktura sändas.

När det gäller öppettiderna vid en återvinningscentral så är de enligt oss Liberaler ett mått på
hur god servicen är i en kommun. I dag är det kvällsöppet enbart en dag på ojämna veckor och
tre extra lördagar under året. Det kan tyckas rimligt atthalördagsöppet regelbundet samt
kvällsöppet en dag i veckan. Många av vära grannkommuner har ett mer flexibelt
forhållningssätt gällande öppettider varftir vi vill att öppettiderna ses över ftir en ökad
tillgänglighet gentemotväramedborgare. Med fri lämning och ökad tillgänglighet så minskas
dessutom flera anledningar till att dumpa avfall där de inte borde vara.

Mellerud den 2017-08-11
F

Liberalerna

Levin
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Äneruor z

Dnr KS 20211382

Projekt Köp av husvagn, staftbesked
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
starta projektet Köp av husvagn och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört,

Sammanfattning av ärendet
Husvagnen som är på förslag att köpas in av Melleruds kommun, kommer att ha flera
användningsområden och tjäna flera syften. Vagnen kommer under en sexveckorsperiod
användas som arbetsplats för åtta ferieungdomar, som med stöttning av handledare kommer
att erbjuda gratis organiserade uteaktiviteter för barn i Melleruds kommun, Husvagnen kommer
att placeras ut på tre olika platser i kommunen under de sex veckorna.
Husvagnen kommer också att användas vid de tillfällen lokala BRÅ genomför
medborgardialoger. Även då kommer vagnen att finnas på olika platser i kommunen.

Ytterligare ett användningsområde är att använda husvagnen som valstuga inför kommande
val och vid andra kommunala event som till exempel företagsmässor och föreningsmässor.
Vid nyrekrytering av personal som inte hunnit hitta eget boende, kan husvagnen komma att
utgöra en tilltällig lösning. Husvagnen kommer dock inte vara möjlig att hyra för anställd
personal.
Det kommer dessutom att utarbetas flera användningsområden för husvagnen.
Finansieras via uthyrning i Bilpoolen. Ev. underskott betalas av Folkhälsostrategens verksamhet.

Projektet beräknas pågå från 11 till 30 juni 2021.

Beslutsunderlag

o
.

Projektbeskrivningmedkostnadskalkyl
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse

ARBETSMATERIAL
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rbetsutskott

Projekt Köp av husvagn
Investeringsmedel tas ur projekt Tekniska övergripande.

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Köp av husvagn och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Husvagnen som är på förslag att köpas in av Melleruds kommun, kommer att ha flera
användningsområden och tjäna flera syften. Vagnen kommer under en sexveckorsperiod
användas som arbetsplats för åtta ferieungdomar, som med stöttning av handledare kommer
att erbjuda gratis organiserade uteaktiviteter för barn i Melleruds kommun. Husvagnen kommer
att placeras ut på tre olika platser i kommunen under de sex veckorna.
Husvagnen kommer också att användas vid de tillfällen lokala BRÅ genomför
medborgardialoger. Även då kommer vagnen att finnas på olika platser i kommunen.

Ytterligare ett användningsområde är att använda husvagnen som valstuga inför kommande val
och vid andra kommunala event som till exempel företagsmässor och föreningsmässor.
Vid nyrekrytering av personal som inte hunnit hitta eget boende, kan husvagnen komma att
utgöra en tillfällig lösning. Husvagnen kommer dock inte vara möjlig att hyra för anställd
personal.

Det kommer dessutom att utarbetas flera användningsområden för husvagnen.
Finansieras via uthyrning i Bilpoolen, Ev. underskott betalas av Folkhälsostrategens verksamhet.

Projektet beräknas pågå från 11 till 30 juni 2021,

Beslutsunderlag

r
.

Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Samhä llsbygg nadsförva ltningen

KOMMUN

Beslutet skickas

Datum
2021-06-11

till

nadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsforvaltningen

Sa m hä

I

lsbyg

g
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Diarienummer

Sida

2 (2)

PROJ

EKTBESKRIVNING - Investeri ngsprojekt

Projekt:

Köp av HuSvagn

Investeringsmedel tas ur projekt Tekniska övergripande.

Bakgrund/Inledning
Melleruds kommun har behov av en husvagn som ger möjligheter att runt om i kommunen
tillsammans med ferieanställda kunna aktivera och uWeckla ungdomar i olika områden.

Syfte/Mål
Husvagnen som är på förslag att köpas in av Melleruds kommun, kommer att ha flera
användningsområden och tjäna flera syften. Vagnen kommer under en sexveckorsperiod användas
som arbetsplats för åtta ferieungdomar, som med stöttning av handledare kommer att erbjuda gratis
organiserade uteaktiviteter för barn i Melleruds kommun, Husvagnen kommer att placeras ut på tre
olika platser i kommunen under de sex veckorna.
Husvagnen kommer också att användas vid de tillfällen lokala BRÄ genomför medborgardialoger. Även
då kommer vagnen att finnas på olika platser i kommunen.

Ytterligare ett användningsområde är att använda husvagnen som valstuga inför kommande val och
vid andra kommunala event som till exempel företagsmässor och föreningsmässor.
Vid nyrekfiering av personal som inte hunnit hitta eget boende, kan husvagnen komma att utgöra en
tillfällig lösning. Husvagnen kommer dock inte vara möjlig att hyra för anställd personal.
Det kommer dessutom att utarbetas flera användningsområden för husvagnen.

Metod
Göra direktupphandling av begagnad husvagn.

Förväntat resultat
Utveckla ungdomar och anställda i Melleruds kommun.

Finansiering av kapital- & driftskostnader
Finansieras via uthyrning i Bilpoolen. Ev. underskott betalas av Folkhälsostrategens verksamhet.

Tidsram
Projektstaft

202L-06-L7

Klart:

202t-06-30

Genomförande
Köpa in en husvagn tillsammans med Folkhälsostrategens

Upphandling
Direktupphandling av 3 olika försäljare av husvagnar.
Ansvarig

Upphandlingsfrågor: Patrik Tellander

32

Sakfrå9or:
Patrik Tellander
Glenn Nordling

Proiektledare
Patrik Tellander
Glenn Nordling

Arbetsgrupp
Patrik Tellander
Glenn Nordling
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Dnr KS 20181364

översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, redovisning från
dialogmöten
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att föfidliga och eventuellt
förändra bidraggivandet.
Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag till föreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med
förvaltningarna inom ramen för utredningen.
Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, 5 394, att ge enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av Melleruds kommun
bidragshantering till föreningar, I uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler
för föreningsbid rag nom kom m unstyrelsens ansva rsom råde.
i

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och samhällsbyggnadschefen rappofterar från

genomförda dialogmöten.

Beslutsunderlag

.

Arbetsutskottets beslut 20I9-L2-L7, S 394
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22

Dnr KS 2Ot81264

övercyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet besluta r att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och såkerhet i uppdrag att utreda samordning
Melleruds kommun bidragshantering till föreningar.

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade

av

riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom

komm unstyrelsens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga och eventuellt
förändra bidraggiva ndet.
Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte åndamålsenliga, Innan dessa
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag tillföreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan kir ske med
förvaltningarna inom ramen för utredningen.
Även formerna för kommunens sämverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen,

Beslutsunderlag

e

.
.
r

Regler för föreningssttid (KS område)
Kartläggning av föreningsbidrag 2019
Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 288.
Komm unstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

l:e vice ordföranden

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av
Melleruds kommun bidragshantering till föreningar.

2. i uppdraget

ingår att föreslå reviderade riKlinjer och regler för föreningsbidrag inom

komm unstyrelsens ansvarsområde.

Beslutsgång
1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas

till

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet

Utdragsbestyrkande

sign
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en

ARENDE 9

Personalfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god

kä

nner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor
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2021-06-15

ÄRrruor ro

Aktuell information från Arbetsmarknadsenheten samt
lägesi nformation om språ kförstä rkt omvå rd nadsutbild n i ng
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Representanter för arbetsmarknadsenheten lämnar en aktuell information från verksamheten
och om den planerade vård- och omsorgsutbildningen med språkförstärkning.
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ARENDE 11

Svenskt Näringslivs årliga undersökning om |okalt företagsklimat
2021
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat presenteras.
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Arbetsmarknadsenheten
Förslag

2021-06- 15

- information om ny organisation

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om arbetsmarknadsenhetens framtida organisationstillhörighet.
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Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor
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ARENDE 14

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

202r-06-L5

ARENDE 15

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker företag i Melleruds kommun för att informera sig om
deras verksamheter och framtidsplaner.
Mer information kommer att skickas ut i separat mejl.
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