
 

KALLELSE  
 
2022-12-05 

 
 
 
 

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 
 

 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
DATUM Tisdagen den 13 december 2022, klockan 08.30 – 12.30 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Henrik Sandberg (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist 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 – 14 december 2022, klockan xx.xx 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Redovisning av utredning av Melleruds kommuns 

skolorganisation 
 

Christian Olsson, kl. 08.35 
Anders Pettersson 
Elisabeth Carlstein 

3 

2  Projekt Rådvallen - friidrott, delredovisning 
 
 

Peter Mossberg, kl. 10.00 
Linda Hamrin 
Magnus Olsson 
Elisabeth Carlstein 

4 

3  Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds 
kommuns tjänstefordon och maskiner 
 

Patrik Tellander, kl. 10.30 
Magnus Olsson 

26 

4  Reglemente för kommunal bidragsgivning till  
enskilda vägar inom Melleruds kommun 
 

Diana Klaar, kl. 10.45 
Magnus Olsson 

33 

5  Investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning 
på Elljusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock  
 

Magnus Olsson 38 

6  Samhällsbyggnadsfrågor 
 
 

Magnus Olsson 41 

7  Personalfrågor  
 
 

Ulrika Granat, kl. 11.30 42 

1

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/


 
 
8  Ansökan om medel till Konstvandring i Dalsland 2023 

 
 

Karl-Olof Petersson 43 

9  Aktuella frågor 
 
 

 46 

10  Rapporter 
 
 

 47 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
 
  

2



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-72-06

Äneruof 1 Dnr KS 2022lpo<

Redovisning av utredning av Melleruds kommuns skolorganisation

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 87, att ge kultur- och utbildningsnämnden i

uppdrag att, i samverkan med extern paft, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun,
Detta mot bakgrund av att förvaltningschefen i samband med budgetberedningen under de
senaste tre åren föreslagit nedläggning av en skola i kommunen.

Melleruds kommun har idag 6 grundskolor varav en är kommunens högstadieskola. Under
läsåret 202112022 varierade antalet elever på skolorna mellan 50 och 320 elever.

Vid arbetsutskottets sammanträde kommer en muntlig redovisning av utredningen att
presenteras av konsultföretaget,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-06

ARENDE 2 Dnr KS 202?w.

Projekt Rådvallen, friidrott, delredovisning

Förslag till beslut
Arbetsutskottet belutar att

1. godkänna delredovisning.

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda möjligheten till omdisponering i

i nvesteringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen och Håfreströms IF har gemensamt arbetat fram ett underlag och kalkyl för
renovering och uppgradering av friidrottsanläggningen på Rådavallen.

Finansiering av projektet överstiger tidigare beräknade kostnader som till stor del beror på

världsmarknadsläget då stora delar av materialen innehåller oljebaserade produkter och
kostnader för drivmedel.

Håfreströms IF har lyckats få ett bidrag beviljat av Allmänna arvsfonden och deras ambition
är att förverkliga denna anläggning med utökat stöd av Melleruds kommun och ytterligare
möjligheter via olika bidragsformer och sponsring.

Beslutsunderlag
o Arbetsutskottets beslut 202l-rc<-n<, $ 339
. Håfreströms skrivelse med bilagor 1-5.
. Allmänna arusfondens beslut
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-LL-30 K520L71576

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Projekt "Rådavallen, Friidrott -allvädersbanor"

Förslag till beslut
KSAU godkänner delredovisning och ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att
utreda möjligheten till omdisponering i investeringsbudgeten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen och Håfreströms IF har gemensamt arbetat fram ett underlag och

kalkyl för renovering och uppgradering av friidrottsanläggningen på Rådavallen.

Finansiering av projektet överstiger tidigare beräknade kostnader som till stor del
beror på världsmarknadsläget då stora delar av materialen innehåller oljebaserade
produKer och kostnader för drivmedel.

Håfreströms IF har lyckats få ett bidrag beviljat av Allmänna arusfonden och deras

ambition är att föruerkliga denna anläggning med utökat stöd av Melleruds

kommun och ytterligare möjligheter via olika bidragsformer och sponsring.

Beslutsunderlag

Kommunskrivelse november 2022 inkl bilagor 1-5

KSAU 5 3391202L
302-2022 Besl ut Al lmä n na a rvsfonden

Beskrivning av ärendet
Tjänstemän från kommunen har tillsammans med representanter från Håfreströms

IF samt landskapsarkitekter tagit fram ett underlag på hur anläggningen skulle

kunna se ut samt även en kalkyl för denna.
Detta underlag låg sedan till grund för Håfreströms IF's ansökan tillAllmänna
arvsfonden.
2022-10-26 tog Allmänna Arvsfonden beslut om att bevilja ansökan på ca 5 milj
inkl moms till Håfreströms IF.

Kommunen har sedan tidigare en investeringsbudget pä 2,L milj avsatta,

Den totala kostnadsbilden för denna anläggning är högre än tidigare avsatta medel

samt det bidrag som föreningen fått beslut om från Allmänna arvsfonden.
Håfreströms IF avser att söka fler bidrag av bla naturvårdsverket och
riksidrottsförbundet men kommunen kan komma att behöva avsätta mer pengar

än tidigare avsatta investeringsmedel för att projektet ska kunna genomföras.

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Hår redovisas till vern beslutet ska sl<lekas.

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I ls bygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-rr-30 K520L71576

Linda Hamrin
ProjeKingenjör
0530-t89 77
Linda. hamrin@mellerud.se

Sida

2 (2)

För att föreningen ska få ta del av det beviljade bidraget från Allmänna arusfonden
så måste pQeKet i sin helhet genomföras.

För skolans del så möjliggör denna anläggning att man kan genomföra de
discipliner som finns inom friidrott samt även förlägga idrottsdagar med inriktning
friidrott på Rådavallen. Detta kan öka intresset för friidrott hos barn och ungdomar
i Melleruds kommun.

Allvädersbanorna uppmuntrar även till spontanidrott och möjliggör utövning av
rörelse för alla med olika funktionsvariationer.
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ALLMÄNNA
' ARVSFONDEN

Cecilia Eriksson, handläggare
o8-7oo 0796
cecilia. eriksson @ arvsfonden.se

Awsfondsdelegationen
Postadress: Box z2!8, 103 15 Stockholm
Besök Kammarkollegiet, Slottsbacken 6

Diarienummer:
4.3.1-ADEL 3O2-2022

Håfreströms Idrottsförening
Gamla vägenz4
464 /*o Äsensbruk
hafrestromsif @ telia.com

Bilaga till protokoll

Arvsfondsdelegationens beslut om
lokalstöd 2o2z-10 -26
Arvsfondsdelegationen beviljar stödmottagaren stöd ur Allmänna arvsfonden

med belopp som anges nedan för det angivna projektet. Stödet beviljas under

förutsättning att kopia på bygglov och tioårigt nyttjanderättsavtal skickas in.

Telefon: 08-7oo 08 oo
E*post: iufoi,gl anrsionden.se
Webb : wr.,rnv. arvsf on deir. s e

Stödmottagare Håfreströms ldrottsförening

Organisationsnummer 86z5oo- 4984

Projektnamn Nybyggnation av allvädersbana på fastigheten Mellerud
Lunden z i Melleruds kommun

Beviljat belopp 5 015 ooo kr inkl. moms

Rekvirering av lokalstöd
sker senast

2024-O4-01

Slutrapport och revisors
granskningsrapport lä mnas
senast

2025-12-01

Antal år föreningen åtar sig
att bedriva verksamhet

to år

1 (4)
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ALLMANNA
, ARVSFONDEN

Villkor för stödet

. Stödmottagaren ska använda medlen för det syfte och ändamål som

uppgavs i ansökan med eventuella senare godkända ändringar.

. Beviljat belopp får användas enligt bilagan Sammanställning.

. Stödet ska användas i enlighet med villkoren i bilagan Generella villkor för

Iokalstöd ur Allmänna arvsfonden och de övriga villkor som framgår av

detta beslut.

. Verksamheten får inte drivas i strid mot Allmänna arvsfondens krav på

demokratiska värderingar.

. Genom att rekvirera medel från Allmänna arvsfonden godkänner

stödmottagaren samtliga rådande villkor.
. Stödmottagare ansvarar för att säkerställa att Skatteverkets regler för

mervärdesskatt efterlevs.

. Om stödmottagaren har beviljats bidrag inklusive moms, och inom en

tioårsperiod jämkar momsavdrag förbyggnationskostnader som är

finansierade med Allmänna arvsfondens medel, ska återvunnen moms

motsvarande det belopp som har beviljats från Allmänna arvsfonden

återbetalas.

. Om stödmottagaren harbeviljats bidrag exklusive moms, och detvid

Skatteverkets kontroll skuile visa sig att stödmottagaren inte har rätt att

yrka avdrag för moms, får stödmottagaren stå för den eventuella

merkostnaden i form av mervärdesskatt.

. Målgruppen ska via stödmottagaren ha omfattande tillgång till lokalen.

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att stimulera till fysisk aktivitet och utveckla

träningsmöjligheterna inom friidrott för barn, ungdomar och äldre över 65 år. I

projektet ingår att anlägga allvädersbanor för friidrott och ytor för

telcrikgrenar som längd, höjd, stav och kastgrenar på Rådavallen i Meilerud.

Verksamheten kommer att bestå av organiserad träning, tävlingar och

friidrottsskola på sommaren.

2 (4)
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ALLMÄNNA
ARVSFONDEN

Bedömning

Utvecklande

Verksamheten som planeras är ny på orten för AIImänna arvsfondens

målgrupper. Projektet bedöms därför vara tillräckligt uwecklande.

Målgruppens delaktighet

Någon eller några avAllmänna arvsfondens målgrupper är delaktiga i projektet

i tillräckligt stor utsträclcring, utifrån sina egna förutsättningar.

Overlevnad efter projektets slut

Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas i

lokalen/anläggningen i minst ro år.

Budget och kapacitet

Kostnaden för projektet bedöms vara rimlig. Stödmottagaren bedöms ha

kapacitet att genomföra projektet.

Rekvisition och utbetalning av medel

Rekvirering ska ske senast r8 månader efter beslut (se sidan z).

Lokalstödet betalas ut på det sätt som framgår av bilagan Rekvisition av

lokalstöd.

Behörig firmateclcrare ska skriva på rekvisitionen. Till rekvisitionen ska

stödmottagaren bifoga handlingar som styrker vem/vilka som är behörig/a

firmateclcrare för stödmottagaren. På Allmänna arvsfondens webbsida finns

information om handlingar som kan styrka behörighet.

Lokalstöd utbetalas till bankgiro eller plusgiro, ej banld<onto.

tQ)
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ALLMÄNNA
ARVSFONDEN

Redovisning och revisors granskningsrapport

Redovisningsdatum står i tabellen på beslutets andra sida.

Slutrapporten ska utformas enligt Arvsfondsdelegationens anvisningar.

Mallar för slutrapport samt revisors granslmingsrapport finns att ladda ner

från Allmänna arvsfondens webbsida www.arvsfonden.se.

Revisors granslcringsrapport ska skickas in tillsammans med slutrapporten.

Överklagande

Detta beslut kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i 6 kap. r $ lagen

(zozt: 4ot) om Allmänna arvsfonden.

ARVSFOND SDELEGATI O NEN

Bilagor

Sammanställning

Rekvisition av lokalstöd

Generella villkor för lokalstöd ur Allmänna arvsfonden

utgåva 5.oBzo2r-og-22

Sändlista

Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning

Melleruds kommun, linda,hamrin@melierud.se

+ (+)
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ALLMÄNNA
..' ARVSFTTNDEN

Sammanställning
Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut

Diarienummer

4.3.1-ADEL 302-2022

Stödmottagare

Håfreström s ldrottsfören ing

Utgåva 5, 2021-07-01

d budget till lokalstöd, Arvsfondsdelegationens beslut

:BySSnation:ulSlftel 
enlist ansökan och nedan specifikation 

!inkl 
moms)

, Bidrag till revisors granskning

rsumma beviljat belopp inklusive moms

Se instruktioner för rekvirering av lokalstöd i bilaga till beslutet

:Rekvisition 1

iRekvisition 2

belopp att rekvirera

BeviUat belopp

5 000 000

15 000!

5 01s oo0

Belopp

2 507 500:
:

2 507 500:

5 015 000

Organisationen har inte avdragsrätt för moms i byggnationsprojektet - stöd beviljas inklusive moms Belopp (inkl moms)

Totala byggnationsutgifter enligt ansökan 11 106 892

Bidng frän Arvsfonden fät inte användas till följande:

Plantering av tallar -15 625

Oförutsett -1 009 718

10 08t 549Summa bidragsgrundande utgifter

7 057 084Avtalstid, antal år 10 år

Arvsfondens finansierar maximalt utgifter upp till 5 mnkr (inkl moms) 5 000 000

Arvsfonden finansierar maximalt upp till sökt belopp. 5 000 000

5 000 000Beviljade byggnationsutgifter

Specifikation av beviljad budget till lokalstöd

Sökt belopp från Arvsfonden (för utgifter inkl moms) 5 000 000

1(2)
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sökr
Beslutad

(inkl moms)

Arvsfonden 5 000 000 5.000 000

Melleruds kommun 2 625 000 2625 000

Melleruds kommun 1 800 000

RF SISU större projekt 700 000

Dalslands sparbank 500 000

Övrig extern finansiering (specifikation finns i ansökan) 500 000

Summa finansiering 1r 125 000 7 625 000

Håfreström s I drottsfören ing Dnr!.1-ADEL 302-2022

Totala byggnationsutgifter inkl moms 11 108 892

Finansiering från samtliga finansiärer kvar att få beslutad 3 481 892

Arvsfondens beslut om lokalstöd vlllkoras med att ny flnanslerlngsplan kan godkännas om inte beslutad finanslering från
samtllga finanslärer uppgår till totala byggnationsutglfterna vid datum för Arvsfondens beslut.

2(2)
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november 2022

Allvädersbanor på Rådavallen

Håfreströms lF (HlF) deltar tillsammans med Melleruds lF (MlF) och Melleruds
kommun i ett projekt för att rusta upp Rådavallen i Mellerud med allvädersbanor
genom att

o ge tekniska förslag till utformandet av allvädersbanorna och
o söka ekonomiska medel för att genomföra projektet.

Hela anläggningen med allvädersbanor, dränering etc beräknas kosta mellan 8,8 och
9,7 miljoner kr exkl moms enligt bifogad kalkyl (bilaga 2), och för att förverkliga
projektet önskar vi att kommunen beslutar om att finansiera upp till 50 procent av
kostnaden, vilket i dagsläget motsvarar ett tillskjutet anslag för 2023 på ca 4
miljoner kr.

HIF har hittills erhållit ett projektstöd från Allmänna Arvsfonden på fem miljoner
kronor inklusive moms som betalas under förutsättning att projektet blir av, och vi
har även för avsikt att söka större bidrag från EU genom Jordbruksverket och
Riksidrottsförbundet samt från andra fonder och lokala fdretag, 12022 års budget
har kommunen också avsatt 2,L miljoner kr fcir allvädersbanor, så i dagsläget finns
det en finansiering på 6,1 miljoner kr exkl moms.

Alla medel som HIF får i stöd betalas naturligtvis ut till vår förening endast om
projektet med allvädersbanor blir verklighet och motsvarar den beskrivning av
Rådavallen som framgår av bifogad planritning och kostnadskalkyl (bilagor 1 och 2).
I annat fall betalas inga externa bidrag ut och då finns bara kommunens egna
pengar att använda till att rusta upp Rådavallen.

:ff --
'-t*aq5{åi*

Exempel på liknonde arena (Vegovollen iTierp)
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Rådavallen är idag i mycket stort behov av upprustning (se bilder i bilaga 5) och

möjligheten att utöva friidrott i kommunen är begränsad då det saknas en

funktionsduglig anläggning. Kommunens barn och ungdomar saknar förutsättningar
att både på fritiden och under sin skolgång prova på och utöva friidrott i

organiserad form. HlF, som bedriver friidrottsträning på de gamla kolstybbsbanorna
på Håvåsen (Äsensbruk), ser ett stort intresse bland barn i de lägre åldrarna att hålla

på med friidrott. Tyvärr avtar intresset med åldern och en stor del i detta är

avsaknaden av bra träningsmöjligheter. Vår förening ser att vi har en viktig roll att
fylla i att minska stillasittandet och den negativa hälsotrend som råder och vill

erbjuda friidrotts-träning med fokus på att alla kan träna och utvecklas utifrån sina

egna förutsättningar oberoende av ålder, kön, socioekonomisk status eller
fu n ktionsnedsättn ing.

lnitiativet till allvädersbanor på Rådavallen togs 2018 av kommunens idrottslärare
och de lokala idrottsföreningarna, vilket senare ledde till att kommunen skulle satsa

på allvädersbanor på Rådavallen - som ligger strategiskt bra i kommunen och där

allvädersbanor skulle komplettera friskvårdscentret och nå ut till en bred målgrupp.

Pandemin satte tyvärr bromsklossar, men arbetet upptogs igen hösten 202L där

konsultfriretaget Londskopsgruppen i början av 2022 på uppdrag av Melleruds

kommun och i samarbete med HIF och MIF arbetade fram en planritning för
allvädersbanorna med tillhörande teknikgrenar, bilaga 1, samt tillhörande
kostnadska lkyl, bi laga 2, för projektet.

Kostnadskalkylen redovisar två möjliga alternativ. Det alternativ som HIF förordar, i

kalkylen kallad alternativA, visar att utöver de2,I miljoner kr* som kommunen

avsatt för att projektet behövs ytterligare 7,6 miljoner kr* för att motsvara kalkylen

på 9,7 miljoner kr*.

Som kommentar till kostnadskalkylerna (bilaga 2) kan nämnas att vi har förordat
alternativ A för att få en anläggning som även innefattar kast- och hoppgrenar och

som ger bättre hållbarhet och mindre underhåll. Livslängden för allvädersbanor är

ca L5-20 år och vid framtida renoveringar räcker det att förnya slitlagret.

* summa ex moms.

Bilaga L: Planritning (upprättad av Landskapsgruppen)

Bilaga 2: Kostnadskalkyl (upprättad av Landskapsgruppen)

Bilaga 3: lntressebeskrivning övriga föreninga r/lärare.
Bilaga 4: Barnens önskemål om allvädersbanor -från ansökan arvsfonden

Bilaga 5: Bilder Rådavallen

:i
l. ,m

(/ l"LL

För Projektgruppen, Eva Gerd6n
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Rådavallen

Ny friidrottsanläggning

Mellerud

Kostnadskalkyl -2022-05-24 - Landskapsgruppen AB, And16 Winther

Kostnadskalkylen är baserad på: Situationsplan, AIt A 2022-04-05 & AIt B 2022-05-24

AIt A AIt B

Litt.

Förarbeten
Etablering & avetablering; maskiner och container mm
Etablering; 1 manskapsbod, 4 månader
lnhägnad aöetsområde
Utsättning

ffi
st
st
m

h

st
st
st
st
m
m'?

sl
st

m'

m'
m'z

m'
m2

m2

m

m

15%

150Å

st
h
st
h

st
h
st

st

st
st
st
m

st
m
m
m

st

1

1

550
12

1

1

550
12

A AIt B

sida 1 av 2

18 000
24000
72 600
12 240

9 000
16 800
2 4oO

2 400
50 040

109 620
2 400

28 800

532 320
143 424

24 750
3 396 900
I 629 849

114 471
39 600
13 476
26 400
31 779

6 600
14 493
26 400

160 080
06 000
11615
6 600

14 484
6 600

83 000

18 000
24 000
72 600
12 240

Flytt av flaggstång inkl fundament
Flylt av belysningsstolpe inkl fundamenl
Rivning vattengrav
Rivning kastring
Rivning räcke
Rivning asfalt (ev tjärasfalt ej inräknad)
Rivning mindre träd, inkl. stubbe
Rivning enstaka stöne träd, inkl. stubbe

Schakt & fyll
Fyllning jord fall A oordvall/kulle)

(piser nedan är inkl. schar)
Ytor
Grusyta inkl öb, halvmåne öst (400mm)

Gräsmatta, sådd, 1ocm harpad matjord (iordvall/kulle)

Sandyta, längd, 500mm
Ny asfaltsyta inkl öb, sportyta (exkl syntetbeläggning) (ABD 545mm)

synteMa - spraysystem inkl. llnjering (innl päslag u.E. 15%)

Murar, kantstöd & trappor
Tråsarg kula
Mjuk kani hoppgrop, (ex Anin polymerbetong)

FriidrotBproduktet (inkl påslag U.E. 15oÅ)

Nordic Sport
Löparsarg komplett bana
Montering av ovan, YA
Vaitengrav inkl hinder
Montering av ovan, YA
Avstampsel långd inkl ingJutningsränna & lock
Mont€ring av ovan, YA
Stavhoppslåda för ingjutning inkl lock
Montering av ovan, YA
Trafik & Fritid
Kastbur slågga & dlskue
Montering av ovan, YA
lngjutningsring kula inkl stopplanka
Montering av ovan, YA
lngjutnin$ram diskus inkl omvandlingsram för slägga

Montering av ovän, YA
Betong för fastgjutning av produkter för längd, stav, kula, diskus

Växter
Bergtall (på jordvall)

VA
Dagvattenbrunn DB1 plast DN400, gallerbetäckning

Tillsynsbrunn TB plast DN400, lätt lock
Dråneringsbrunn DRB plast DN400, tått lock
Linjeavvattning typ ACO Sport slitsränna
Stuprörsanslutning (bef. Läktare och tillbyggnad)
Dränledning rör dim 1 10/100
D/S ledn plast, dim 1 1 0
D/S ledn plast, dim 160

Övrigt
Aterställning

3
2

I

2
417

12'18

1

4

3
2
1

2

417

12't8
1

4

I 000
16 800
2 400
2 400

50 040
109 620

2 400
28 800

114 471
39 600
't3 476
26 400
31 779

6 600
14 493
26 400

160 080
66 000
11 615
6 600

14 480
6 600

83 000

15 000

38 400
19 200
19 200

1 520 640
4 800

55 080
398 527
129 888

48 000 48 000

G1

GR2
s1
A3
SY1

800

1'109

996
50

4355
3950

69
47

'l

60
1

4Q

3
10

2

40

1

100
1

10

1

t0
1

5
2
2

308
4

309
88

800

258
996
50

5206
4826

69
47

1

60
1

40

10

2
40

1

100
1

10

1

10

1

4
2

2
384
4

51

292
88

123 840
143 424
24 750

4 060 080
1 991 304

K2

K3

20 700
78 960

20 700
78 960

0

48 000
19 200
19 200

1 219 680
4 800

55 080
421 729
1 29 888

25o/o

18 000 18 000

18 000
24 000

1 020

114 471

660
13 476

660
10 593

660
7 246
660

160 080
660

11615
660

14 480
660

83 000

18 000

3 000

60

480
144
495
780
413

300
1 680

9 600
9 600
9 600
3 960
1 200
1 080
1 365
1476

3 000
8 400
2 400
1 200
tzu
90

2 400
7 200

Moms 2 420 072 2'l
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Rådavallen

Ny friidrottsanläggning
Mellerud

Kostnadskalkyl - 2022-05-24 - Landskapsgruppen AB, And16 Winther

Kostnadskalkylen är baserad på: Situationsplan, Alt A 2022-04-05 & AllB 2022-05-24

Då belintliga öveöyggnader år okända så ingår ny öveöyggnad för
samtliga ytor i kalkylen. Om befintlig öveöyggnad till viss del går att
använda visas först vid provgrävning/geoteknisk undersökning.
Kostnader för projeKering, byggledning, besiKning m m ingår ej

Bombering och dränering av fotbollsplan ingår ej
Rivningfilytt av bef. läktare samt byggnation av ny läktare & fönåd ingår ej
Lös friidrottsutrustning ingår ej

Poster som krävs vid anläggning men som ej ingår i kalkyl ovan {gäller samma för båda allernativen}

Ny asfallsyta jnkl öb, köryta (545mm)
Ny asfaltsyta inkl öb, gångyta (400mm)
Ny asfaltlopp 35mm inkljusterlager asfalt (-2cm)

Stängsel, flätverksstängsel, svart h=1,0m
Elkabel inkl tomrör och schakt (el till belysningsmaster)
Belysningsmast, 24m komplett m. fundament &armaluret (inkl U.E. 15%)

Styrsystem belysning

Justering av bef brunnsbetäckning, exkl ev tillkommande delar
D/S ledn plast, dim 160 (anslutning till dagvattenservis)
Anslutning dagvatten mot bef. ledning DN800

umma

sida 2 av 2

A,I

A2
A4

m2

m2

m'

m

m

st

st

st

m

st

274
379

278
350

4
1

4
33

1

215 820
'158 235
83 380

229 350
146 300

1 062 000
16 500

11000
44 649
11 000

709

2 473 543

660
57e
224

825
418

265 650
16 500

2 750
1 3ö3

11 000
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Bilaga 11.1
Ovriga föreningar

Friidrottsanläggning på Rådavallen i Mellerud

(w,r {M-dm"

tfH*rreströms rF

Vi stöttar den ansökan Håfresfföms lF gör angående allvädersbanor och ser möjligheter för våra
föreningar att bedriva träning på anläggningen. Främst löpning och annan fys-träning eller för att
möjliggöra träning utanför säsong.

lnom Friskis och Svettis träningsutbud finns flertalet "ute-pass" där det skulle vara optimalt att hålla
dessa på pass på en friidrottsanläggning. Vi ser att det är en fördel att träna på allvädersbanor då det
möjliggör skonsam träning vilket är bra framförallt för föreningens seniorer som utgör en stor grupp
av föreningens medlemmar.

Vi har i våra föreningar ledare/tränare som ser möjligheter till att utveckla och bredda vår träning
och målgrupp genom att få tillgång till en ny anläggning i anslutning till nuvarande träningscenter. Vi
ser dessutom en möjlighet till att locka fler medlemmar om denna möjlighet kan erbjudas.

Exempel på anvä ndningsområde

Löpträning med fokus på intervaller och tempoträning. Förlänga säsongen för löpträning med
möjlighet att träna även vintertid.
Alternativ och kompletterande träning för barn och ungdomar som är aktiva inom bollsport såsom
löpträning, stationsträning och skadeförebyggande träning under hela säsongen.
Möjlighet att hålla flertalet ute-pass inom Friskis och Svettis som är öppna för alla. Exempelvis
löpning, cross, stationsträning, seniorträning och liknande.

Utöver detta ser vi en stor nytta med att våra medlemmar eller övriga samhällsinvånare kan nyttja
träningsanläggningen för spontanidrott vilket stimulerar till ökad flisisk aktivitet i stort.

Friskis & Svettis Mellerud, Terese Andersson - Ledaruppföljare

'a\,*0*;\-J*'

Melleruds lF, Johan Constantin - Ungdomsledare

OK Kroppefjäll, Jos Geerts - Ledare

Melleruds HK, Susanna Wallin - Ungdomsledare

.*H-vl --

ldrottslärare Nordalsskolan, Anna Constantin - ldrottslärare
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Rådavallen

I

?i <.r'-

....'i': F.r-i..,!. . l

:6

21



22



W'ti'tws;åffi 1,='ffiffi

-..:.3':',

r*.*r!.di+- -

' ,, , -' :=:,"'ff.t.d;;li*'Er;,il - , ,f 'gr1 ";': 
.. tii'i..; r- a$3:

23



i r' ---,-...-..!'ii*-.,.

-.1
-l

24



MELLERUDS KOMMUN

Kom munstyrelsens arbetsutskott

SAM MAT{TRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2021-10-19

sida
10

s 339 Dnr KS 2}fi1576

Projekt Rådavallen, friidrott - förstudie allvädercbanor m.m.,
statbesked

Arbetsutskottets besl ut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Förstudie

Rådavallen, friidrott - allvädersbanor och lämna en slutredovisning när projeRet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

2018 fick kommunen en skrivelse från föreningar och idrottslärare ang Upprustning av
Rådavallens friidrottsdel. Bilagd i tjänsteskrivelsen.

Rådavallen har ett stort underhållsbehov gällande både dränering av gräsplan och banor för
friidrott. Förvaltningen och berörda föreningar konstaterar att dränering, avjämning och
anläggande av dllvädersbanor år nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter under aktuella
säsonger. Även faciliteter som tillgänglighetsanpassad toalett samt förråd är
underdimensionerade och behöver utökas. En förstudie bör genomföras avseende Rådavallens

utveckling där man utreder möjligheten till moderna allvädersbanor, förbättrad drånering av
gräsplan och det utökade behovet av faciliteter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill starta investeringsmedel för att påbörja en förstudie
tillsammans med en arbetsgrupp där föreningar och kommunen samverkar kring planerna på

nya löparbanor och friidrottsgrenar. Framtagning av kalkyler och underlag så att föreningarna
har möjlighet att söka bidrag till projektet från olika medfinansiärer.

Beslutsunderlag

r Skrivelse Upprustning av Rådavallens friidrottsdel dat 2018-02-02
. Investeringskalkyl
r Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projekt Förstudie Rådavallen, friidrott - allvädersbanor och lämna en

slutredovisning när projektet är slutfött.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Samhål lsbyggnadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

'"::"Ti'' ])'^
,_ -,+l )

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-06

ARENDE 3 Dnr KS 20221>w.

Policy/bestämmelser för nfijande av Melleruds kommuns
tjä nstefordon och maski ner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa Policy/bestämmelser ftir nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskiner enligt föreliggande förslag.

2. upphäva Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskinerantagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, 5 31

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna policy är att tydliggöra de regler och lagar som finns för tjänstefordon så

att de efterföljs. Policyn är anpassad till för tiden gällande skatteregler. Ett för oss maximalt
utnyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon skall uppnås. Policyn innefattar alla
kommunens leasade eller ägda fordon.

Melleruds kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa regler för att de
styrs av gällande skatteregler eller andra förutsättningar för denna policy.

Ansvarig för denna policy är kommunstyrelsen och operativt ansvarig är respektive enhetschef.

Policyn/bestämmelserna innehåller regler för användande av och kostnadsansvar för
tjänstefordon och maskiner samt anvisningar för användande av tjänstefordon.

Beslutsunderlag

o Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner
antagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, 5 31.

. Förslag till reviderad Polrcy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon
och maskiner.

. Sam hä I lsbygg nadförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
KFS

Tjänsteskrivelse
Sam hä llsbygg nadsförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-LL-22 K520221574

Patrik Tellander
Utredare/utbildare
0s30-182 16
patrik,tellander@mellerud,se

Sida

1 (1)

KommunfullmäKige

Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns
tjänstefordon och maskiner

Förslag till beslut

Kommunfullmä Kige besluta r att

1, fastställa Policy/bestämmelser för nyttJ'ande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskiner enligt föreligga nde förslag.

2. upphäva Policy/bestämmelser för nytfi'ande av Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskinerantagna av kommunfullmäktige 2005-03-23, 5 31

Sammanfattning av ärendet

Syftet med denna policy är att tydliggöra de regler och lagar som finns för tjänstefordon så
att de efterföljs. Policyn är anpassad till för tiden gällande skatteregler. Ett för oss maximalt
utnyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon skall uppnås. Policyn innefattar alla kommunens
leasade eller ägda fordon.

Melleruds kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa regler för att de styrs
av gällande skatteregler eller andra förutsättningar för denna policy,

Ansvarig för denna policy är kommunstyrelsen och operativt ansvarig är respektive enhetschef.

Policyn/bestämmelserna innehåller regler för användande av och kostnadsansvar för
tjänstefordon och maskiner samt anvisningar för användande av tjänstefordon,

Beslutsunderlag

. Policy/bestämmelser för nyttjande av Melleruds kommuns tjänstefordon och maskiner antagna
av kommunfullmäktige 2005-03-23, 5 31.

o Förslag till reviderad Policy/bestämmelser för nffiande av Melleruds kommuns tjänstefordon
och maskiner.

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
4# 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud,se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148827



MELLERUDS
KOMMUN

Kom munstyrelseförvaltnin gen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Sida 1 av 3

Policy/ bestämmelser för nyttjande av
Melleruds kommuns tjänstefordon och
maskiner

Antagen avxxxxmx
den rg xffix xxxx.6 xxx.
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Sida 2 av 3

ALLMANT

Syftet med denna policy är att tydliggöra de regler och lagar som finns för tjänstefordon
efterföljs. Policyn är anpassad till nu gällande skatteregler. Ett för oss maximalt
utnyttjande av Melleruds kommun fordon ska uppnås. Poliryn innefattar alla
kommunens leasade eller ägda fordon,

Melleruds kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa regler för att
de styrs av gällande skatteregler eller andra förutsättningar för denna policy.

Enhetschef ansvarar för att policyn är känd och efterföljs i kommunens verksamheter.

REGLER TöN TTÄISTEFORDON

Användande

Melleruds kommuns fordon och maskiner får endast användas vid tjänstekörning.

Om fordonet eller maskinen ingår i Melleruds kommuns fordons pool och är en
bokningsbar resurs ska nycklarna lämnas in till Medborgarkontoret/nyckelskåpet snarast
efter användandet av fordonet.

Om personal har beredskap/jourtjänstgöring och måste ha bilen lättillgänglig, så får
fordonet användas mellan hemmet och arbetet utan att bilförmån uppstår,

GPS ska finnas i alla fordon innehållande datum, start- samt stopptillfällen, körda
kilometer, och resmål ska föras vid nyttjande av tjänstefordon.

Kostnader

Den förvaltningen som leasar eller äger fordonet svarar för dess kostnader, Hyrs bilen ut
internt inom Melleruds kommun så får den uthyrande förvaltningen en intäkt till fordonet
enligt gällande priser. Melleruds kommuns leasade fordon är en resurs för kommunen som
bör utnyttjas maximalt mot det avtal som kommunen har tecknat. Bilansvarig eller chef
ska därför se till att det sker en rotation på bilar inom och mellan förvaltningar, så att det
sker ett maximalt utnyttjande av avtalet för Melleruds kommun.

Anskaffning

Det är den chef med delegation som beslutar om anskaffning av tjänstefordon och
maskiner.

Val av leverantör samt fabrikat

Val av fabrikat samt leverantör görs enligt LOU

Miljökrav

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis
väljs andra personbilar som då ska uppfolla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter
intern dispens. övriga maskiner ska uppfylla gällande miljökrav.

29



Sida 3 av 3

ANVISNINGAR FöR ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEFORDON

Underhåll och vård

Föraren ansvarar för att bilen/fordonet är i trafiksäkert skick genom att kontrollera
fordonet samt att kontakta verkstad vid behov. Bilen/fordonet ska regelbundet rengöras
in- och utvändigt. Bilen/fordonet är kommunens egendom och bör hållas i ett sådant
skick att inte någon negativ uppmärksamhet riktas mot Melleruds kommun. För
gemensamma bilar gäller ett delat ansvar. Tvätt av fordon kan skötas via
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakta förvaltningen för vidare information.

Reparationer och serice
Den ansvarige för fordonet ska se till att bilen/fordonet servas och sköts enligt de
rekommendationer som fi nns.

Försäkringar

Samtliga fordon är försäkrade,

Alla ska ha god kunskap var och hur man gör om man krockar fordonet.

Man ska veta hur man ffller i skadeanmälan som finns på kommunens intranät eller i

fordonet. Man ska snarast fflla i skadeanmälan efter en händelse och lämna den till
sa m hä I I s byg g na dsförva ltn i n ge n.

Pa rkeringsböter/foft körnin gsböter

Samtliga böter ska betalas av föraren personligen.

Föfteckning

Varje förvaltning ska ha en förteckning över sina fordon/maskiner.
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MELLERUDS KOMMUN KOM MUNAL FORFATTNINGSSAMLING FIiK P

Titel
POLICY/BESTÄMMELSER FöR NYTTJANDE AV MELLERUD
KOMMUNS TJÄNSTEFORDON OCH MASKINER

Fastställd av KF S 31 Den 23 mars 2005 Sida
1,:2E rsätte r Utbytt den Siqn

ALLMÄNT

Syftet med denna policy är att tydliggöra de regler och lagar som finns för tjänstefordon
efterföljs. Policyn är anpassad till för tiden gällande skatteregler. Ett för oss maximalt
utnyttjånde av Mellerud kommuns fordon skall uppnås. Policyn innefattar alla
kommunens leasade eller ägda fordon.
Mellerud kommun förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa regler för att
de styrs av gällande skatteregler eller andra förutsättningar för denna policy.

Ansvarig för denna policy är Kommunstyrelsen.
Operativt ansvarig är respektive chef.

REGLER TöN T:ÄNSTEFORDON

Användande

Mellerud kommuns fordon får endast användas vid tjänstekörning, om föraren använder
fordonet privat uppstår en bilförmån enligt Riksskatteverket (RS_V). Säkraste sättet att
garantera att fordonet inte används privat är att parkera bilen på arbetsplatsen vid
årbetstidens slut och lämna bilnycklarna på arbetet.
Om fordonet ingår i Mellerud kommuns pool och är en bokningsbar resurs skall nycklarna
lämnas in till receptionen snarast efter användandet.
Om personal har jourtjänstgöring och måste ha bilen lättillgång^lig, så får fordonet
användas mellan hemmet och arbetet utan att bilförmån uppstår (RSV).

Körjournal innehållande datum, mätarställning vid start- samt stopptillfällen, körda

kilometer, resmå1, signatur och ärende skall föras vid nyttjande av tjänstefordon.
Används fordonet av endast en person som dagligen har likartade körningar behöver
mätarställningen och förare bara fyllas i en gång per dag.

Kostnader

Den förvaltningen som leasar eller äger fordonet svarar för dess kostnader. Hyrs bilen ut
internt inom Melleruds kommun så får den uthyrande förvaltningen en intäkt till fordonet
enligt gällande priser. Mellerud kommuns leasade fordon är en resurs för kommunen som
bör utnyttjas maximalt mot det avtal som kommunen har tecknat. Bilansvarig eller chef
ska därför se till att det sker en rotation på bitar inom och mellan förvaltningar, så att det
sker ett maximalt utnyttjande av avtalet för Melleruds kommun.

REGLER TöN EruVÄNDANDE AV MELLERUD KOMMUNS MASKINER

Maskiner ägda eller inhyrda av Melleruds kommun för endast användas för uppdrag inom
tjänsten. Allt utnyttjande för privat bruk är förbjudet.

Anskaffning

Det är den chef med delegation som beslutar om anskaffning av tjänstefordon
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MELLERUDS KOMMUN KOM MUNAL FORFATTNINGSSAM LING FIiK P

Titel
POLICY/BESTÄMMELSER FöR NYTTJANDE AV MELLERUD
KOMMUNS TJÄNSTEFORDON OCH MASKINER

Fastställd av KF q 31 Den 23 mars 2005 Sida
2:2Ersätte r Utbvtt den Sion

Val av leverantör samt bilmärke

Val av bilmärke samt leverantör görs enligt den senaste upphandlingen'

Miljökrav

Enligt upphandling.

Säkerhetskrav

Enligt upphandling.

ANVISNINGAR TöN ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEFORDON

Underhåll och vård

Föraren ansvarar för att bilen är itrafiksäkert skick genom att kontrollera fordonet samt
att kontakta verkstad vid behov. Bilen skall håtlas ren så gott det går. Den leasade bilen
är att betrakta som kommunens egendom och bör trållas i ett sådant inre och yttre skick
att inte någon negativ uppmärksamhet riktas mot Melleruds kommun, För gemensamma
bilar gäller ett delat ansvar. Tvätt av fordon sköts via Tekniska förvaltningens OSA
verksamhet, kontakta Förrådsansvarig för vidare information och avtal.

Reparationer och service

Den ansvarige för fordonet ska se till att fordonet servas och sköts enligt de
rekommendationer som finns,

Försäkringar

Samtliga fordon är försäkrade

Parkeringsböter

Samtliga parkeringsböter skall betalas av föraren personligen

Förteckning

Varje förvaltning skall ha en förteckning över de leasade samt av Melleruds kommun
ägda fordonen.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn ingen 2022-72-06

ARENDE 4 Dnr KS 20221y;rx.

Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom
Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda
vägar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Den 20 mars 2018 gavs uppdrag till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag till
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun.

I förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar har texten omarbetats
efter rådande arbetssätt. I nu gällande reglemente från 1996 finns möjlighet att ansöka om
byggnads- och särskilt driftbidrag samt bidrag till vägbeläggning, Dessa punkter har tagits bott
då medel ej anslagits enligt övriga villkor G 2.

Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10olo av den statliga
vägmyndighet beräknade underhållskostnader för barmarks- och vinterunderhåll avseende
föregående kalenderår.

Kommunal driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag är förändrat till 1,50 krl meter vä9.
Bidraget är uppräknat enligt KPI. 1,00kr / meter väg oktober 1996 motsvarar 1,50kr/ meter väg
oktober 2022.

Sett till de senaste årens ansökningar ryms höjningen av bidraget utan statsbidrag i befintlig
budget, Om antalet ansökningar ökar till tidigare nivåer kan större anslag i budgeten behövas.

Beslutsunderlag

o Förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds
kommun.

o Samhällsbyggnadförvaltningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-17-29 KS 2018/1s1

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
t (2)

Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar
inom Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt reglemente för
kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den 20 mars 2018 gavs uppdrag till samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag till
uppdaterade regler för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Melleruds
kommun.

Beslutsunderlag

Förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom
Melleruds kommun.

Beskrivning av ärendet
I förslag till reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar har texten
omarbetats efter rådande arbetssätt. I nu gällande reglemente från 1996 finns
möjlighet att ansöka om byggnads- och särskilt driftbidrag samt bidrag till
vägbeläggning. Dessa punkter har tagits bort då medel ej anslagits enligt övriga
villkor G 2.

Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag utgår med 100/o av den
statliga vägmyndig het beräknade u nderhållskostnader for barmarks- och
vinterunderhåll avseende föregående kalenderår.

Kommunal driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag är förändrat till 1,50 krl
meter vä9. Bidraget är uppräknat enligt KPI. 1,00kr / meter väg oktober 1996
motsvarar 1,50kr/ meter väg oktober 2022.

Sett till de senaste årens ansökningar ryms höjningen av bidraget utan statsbidrag
i befintlig budget. Om antalet ansökningar ökar till tidigare nivåer kan större anslag
i budgeten behövas.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148834
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
magnus.olsson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Sam hä I lsbygg nadschefen
Ekonom Samhällsbyggnad

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförvaltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-rL-29 KS 2018/1s1

Diana Klaar
Ekonom

Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen

Sida

2 (2)
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MELLERUDS
KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www. mellerud.se

Sida I av 2

Reglemente för kommunal
bidragsgivning till enskilda vägar
inom Melleruds kommun

Antagen avxxxxnn
den xx nxxxxnrx,6 x,

36



Sida2 av 2

Reglemente för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar
inom Melleruds kommun

ADMINISTRATION
Melleruds kommuns organ för bidragsgivning till enskild väghållning är samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansökan om bidrag ska ske enligt anvisningar som finns på Melleruds kommuns hemsida.

Hela driftbidraget utbetalas vid samma tillfälle med det finns två utbetalningstillfällen att välja mellan.
Utbetalning maj - sista ansökningsdag 28 februari.
Utbetalning november - sista ansökningsdag 30 september.

DRIFTBIDRAG TIIL ENSKILDA VÄGAR MED STATSBIDRAG
Kommunalt driftbidrag utgår med 10o/o äv den av statlig vägmyndighet beräknade underhållskostnaden för
barmark- och vinterunderhål I avseende föregående kalenderår.

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs det att:

Att statligt bidrag utgår till väghållaren

DRIFTBIDRAG TIIL ENSKILDA VÄGAR UTAN STATSBIDRAG
Kommunalt bidrag utgår med 1,50 krlmeter vä9. Bidraget uppräknas årligen enligt konsumentprisindex
(basår oK 1996). Från total väglängd frånräknas 100 meter som ej är bidragsberättigade.
Bidrag kan utbetalas till representant för gemensamt sökande, likt en vägförening eller där annan
överenskommelse finns mellan väghållarna.

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs det att:

Vägens längd överstiger 150 meter räknat från närmast angränsande allmän väg eller
vägsamfällighetsväg till grind, poft eller inhägnad av gårdsplan.

Vägen utgör utfartsväg. Bidrag utgår endast till en utfartsväg för varje fastighet.

Fastigheten utgör permanentbostad där minst en person är folkbokförd.

Vägen anses vara underhållen på ett med hänsyn till vägens art godtagbart sätt. Vägen ska vara
av sådan beskaffenhet och underhållas så att den är körbar för personbil under hela året.

Vägen får inte stängas av för trafik utan kommunens medgivande

övnrcl vrrtKoR
För att bidrag skall utgå till väg som utgör utfaftsväg från mer än en fastighet, med flera ägare
(väghållare) samt för föreningar ska det finnas en bindande överenskommelse mellan väghållarna gällande
ansvar för väghållningen.
Det åligger bidragsmottagaren att i ansökan uppge korreKa uppgifter. För bidrag som utbetalats på

felaktiga eller missvisande grunder är bidragsmottagaren ersättningsslqyldig.
När en ansökan om bidrag görs för första gången eller om förutsättningarna för ansökan ändras, skall en
karta där vägens sträckning framgår bifogas.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-06

ÄRenoe s Dnr KS 202L1646

Investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på Elljusspåret
vid OK-stugan i Dals Rostock

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att OK Kroppefjälls måste inkomma med en ny ansökan om stöd då
kommunstyrelsen beslut inte kan verkställas då ställda villkor inte uppffllts.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den B juni 2022,5 134, att bevilja OK Kroppetjäll ett
anläggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansierng
kan ske i enlighet med ansökan. Vidare beviljades ett igångssättningsstöd med 68 500 kronor
för verksamhetsåret 2023 för att föreningen därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande
regler. Förutsättningen för att erhålla stöden var att ställda villkor uppfyllts senast den 31

oktober 2022.

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelsens beslut 2022-06-08, 5 134
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MELLERUDS KOMMU'T

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-06-48

sida
23

S 134 Dnr KS 202t1646

Ansökan om investerings- och driftbidrag till konstsnöanläggning på
Elljusspåret vid OK-stugan i Dals Rostock

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja OK Kroppefiäll eft anläggningsstöd på f OOO 000 kronor. Beslutet gäller under
förutsättning att övrig finansierng kan ske i enlighet med ansökan. Finansiering sker via
Kommunstyrelsens förfogandeanslag.

2. bevilja igångssåttningsstöd med 68 500 kronor för verksamhetsåret 2A23 för att föreningen
därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande regler. Finansiering sker via Kommun-
styrelsens förfogandeanslag.

Samma nfattning av ärendet

OK Kroppefjäll har den 24 november 2A21|ämnat in en ansökan om investering och driftbidrag
från kommunstyrelsen i Melleruds kommun. OK Kroppetjåll avser via projektet att anlägga en
konsts nösl i nga vid ellj usspå ret i Kroppefjä ll.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fcirslag till beslut är att bevilja OK-Kroppefjäll ett anläggnings-
stöd på 1 000 000kr och ett årligt driftbidrag på 58 500kr under förutsättning att villkoren som
framkommer i tjänsteskrivelsen uppfflls senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag

r Skrivelse från OK-Kroppefjäll
. Projekt presentation ftån OK-Kroppefjäll
. Komplettering från OK-Kroppefjåll
. Årsmötesprotokoll med årsredovisning 2021 med bilagor
r Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-A6-A7, S 181.

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersscn (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja OK Kroppefjäll ett anlåggningsstöd på 1 000 000 kronor. Beslutet gäller under
förutsättning att övrig finansierng kan ske i enlighet med ansökan. Finansiering sker via
Kommunstyrelsens förfogandeanslag.

2. bevilja igångssättningsstöd med 68 500 kronor för verksamhetsåret 2023 för att föreningen
därefter söker årligt driftbidrag enligt gällande regler. Finansiering sker via Kommun-
styrelsens förfogandeanslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

ndes sign

it

Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beelutet skickas till
OK Kroppefjäll
Sam hä I lsbygg nadchefen
Ekonomichefen
Ekonom samhällsbyggnadsfövaltningen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Medborgarkontoret

SAi,I MA'{TRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-06-08

sida
24

.l+l
sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-06

Änruoe s

Sam hä I lsbygg nadsfrå gor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

ARENDE 7

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

H R-chefen i nformera r om a ktuel la persona lfrågor.

röneonacNINGSLISTA

2022-72-06
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-12-06

ÄReNoe e Dnr KS 20221vlrx.

Ansökan om medel till KonsWandring iDalsland2O2S

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2023 års arrangemang.

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt.

Sammanfaftning av ärendet

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerar varje år en konstvandring under Kristi
Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina atelj6er under fyra dagar. Årets arrangemanget
genomförs under perioden 18-21 maj2023.

Konstvandringen är ett av landskapets största kulturevenemang med bortåt 10 000 besök i

atelj6er och verkstäder och på samlingsutställningen . 2023 visas den på Dalslands
konstmuseum i Upperud,

Föreningen ansöker hos kommunerna i Dalsland om bidrag på 2 tkr vardera. Västra
Götalandsregionen dubblar kommunernas bidrag. Nästa år är bidragen särskilt viktiga eftersom
Föreningen Konsfuandring i Dalsland återigen producerar den uppskattade folder som, före
pandemin, brukat ledsaga besökarna. Utöver foldern finns all information om deltagarna på
www, konstvandring.nu.

Bidragande offentliga aktörer får sina logotyper i föreningens publika material.

Föreningen har den 1 december 2022 ansökt om 2 tkr från Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-12-02 K5202215e9

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Ansökan om medel till KonsWandring iDalsland2023

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar föreningen Konstvandring i Dalsland 2 tkr i bidrag för
2023 års arrangemang.

2. finansiering sker inom kommunchefens budget centralt,

Sammanfattning av ärendet

Föreningen Konstvandring i Dalsland arrangerar varje år en konstvandring under Kristi
Himmelfärdshelgen då medlemmar öppnar sina atelj6er under fyra dagar. Årets
arrangemanget genomförs under perioden 1B-21 maj 2023.

Konstvandringen är ett av landskapets största kulturevenemang med bortåt 10 000 besök
i atelj6er och verkstäder och på samlingsutställningen.2023 visas den på Oalslands
konstmuseum i Upperud.

Föreningen ansöker hos kommunerna i Dalsland om bidrag på Z ttr vardera. Västra
Götalandsregionen dubblar kommunernas bidrag. Nästa år är bidragen särskilt viktiga
eftersom Föreningen KonsWandring i Dalsland återigen producerar den uppskattade
folder som, före pandemin, brukat ledsaga besökarna. Utöver foldern finns all information
om deltagarna på www.konstvandring.nu.

Bidragande offentliga aktörer får sina logotyper i föreningens publika material,

Föreningen har den 1 december 2022 ansökt om 2 tkr från Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Ansökan om bidrag från Föreningen Konstvandring i Dalsland

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Föreningen KonsWandring i Dalsland

Ekonom komm u nstyrelseförva ltningen

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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Ansökan om bidrag till Konstvandring i Dalsland 2023

Omkring 40 konstnärer och konsthantverkare deltar i 2023 års konstvandring i Dalsland.

Vandringen äger alltid rum under Kristi himmelsfärdhelgen, nästa år 18 - 2L mai.

Konstvandringen är ett av landskapets största kulturevenemang med bortåt L0 000 besök i

atelj6er och verkstäder och på samlingsutställningen.2023 visas den på Dalslands

konstmuseum iUpperud.

Det ekonomiska stöd som vi brukar få från bland andra Dalslandskommunerna har stor

betydelse. Bland annat därför att Västra Götalandsregionen dubblar kommunernas bidrag.

Nästa år är bidragen särskilt viktiga eftersom Föreningen Konstvandring i Dalsland återigen

producerar den uppskattade folder som, före pandemin, brukat ledsaga besökarna. Utöver

foldern finns all information om deltagarna på www.konstvandring.nu.

Vi är tacksamma om kommunen vill bidra och ansöker om 2 000:- för 2023. Vi är glada för
ett snabbt beslut som kan skickas till nedanstående mejladress. Samtliga offentliga och

privata bidragsgivare får sin logotype presenterad i foldern och på hemsidan.

Åmål december 2022

Med vänliga hälsningar
för Föreningen Konstvandring i Dalsland

Maria Rygaard Eriksson

rygaa rderi ksson @ hotm ai Lcom
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-06

ARENDE 9

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets leda möter och kom mu nchefen diskutera r a ktuel la frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-12-06

Änenoe ro

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkä nner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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