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§ 385 Dnr KS 2020/382 

Retroaktiv ansökan om lokalt aktivitetsstöd för 2019 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt 
aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. Beslutet motiveras dels genom att ansökningarna är 
för sent inkomna, dels har föreningen redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget 
grundar sig på den aktivitet som genomförts motsvarande ett normalt år.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 11 juni 2020 inkom ett mail från Melleruds Innebandyklubb som bad om retroaktivt lokalt 
aktivitetsbidrag (LOK-bidrag) för 2019. Melleruds Innebandyklubb är en förening som bedriver 
innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna och har funnits i 30 år. 

I regler för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för LOK-
bidraget. Här framgår för det första att LOK-ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 
1 januari till och med 30 juni ska lämnas in till kommunen senast den 25 augusti samma år. 
Ansökan för aktiviteter genomförda under perioden 1 juli till och med 31 december ska lämnas 
in till kommunen senast den 25 februari året efter. För det andra framgår att för sent 
inkommen ansökan inte berättigar till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen 
besluta om undantag från denna regel.   
På grund av för sent inkomna ansökningar informerades föreningen om att de inte är 
berättigade LOK-bidrag för 2019 samt att kommunen inte utbetalar retroaktiva ansökningar för 
året innan. 

Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala 
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset 
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar till de 
lokala föreningarna som under 2019 trots att de aktiviteter som planerats kanske inte kan 
genomföras. 

Melleruds kommun har därför beviljat Melleruds Innebandyklubb LOK-bidrag för 2020 som 
grundar sig på aktiviteter genomförda 2019. 

Den 9 oktober 2020 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet om retroaktiv 
ansökan om LOK-bidrag från Melleruds Innebandyförening. Förvaltningen fick i uppdrag att 
kontakta Melleruds Innebandyklubb för att ta reda på orsaken till att de inte inkommit med 
ansökan i tid och tydligt ange skälen. 
Föreningen har inkommit med en redogörelse där det framgår att de under de senaste åren 
genomgått stora förändringar, att flera nya styrelsemedlemmar har tillkommit samt att 
föreningen inte hade tydliga rutiner för bidragsansökning, vilket blev orsak att föreningen 
missade att ansöka om bidrag i tid. 
 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om bidrag med bilagor. 
• Åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut § 4/2020. 
• Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av kommunstyrelsen § 148 den 5 november 

2014. 
  

http://www.mellerud.se/coronaviruset
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• Protokoll från kommunstyrelsens den 9 oktober 2020, § 218. 
• Redogörelse från Melleruds Innebandyklubb. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar avslå Melleruds 
Innebandyklubbs retroaktiva ansökan om lokalt aktivitetsstöd för deras verksamhet 2019. 
Beslutet motiveras dels genom att ansökningarna är för sent inkomna, dels har föreningen 
redan beviljats motsvarande stöd för 2020 och bidraget grundar sig på den aktivitet som 
genomförts motsvarande ett normalt år.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 386 Dnr KS 2019/267 

Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen  

1. upphäver kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 56 punkt 2. 

2. beviljar Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen ansökan om byte av 
yttertak på Bolstads bygdegård med 93 375 kr.  

3. medger undantag från punkt 2 i reglerna för kommunal bygdepeng med hänvisning till att 
föreningen även beviljats bidrag från Boverket.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 ansökte Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen om bidrag från 
kommunen för att byta yttertaket på Bolstads bygdegård med motivering, att nuvarande taket 
är av eternit och i dåligt skick. Eftersom det måste vara en firma med behörighet för att 
handskas med sådant material kommer nedtagningen och bortforsling av gammalt tak, plus 
nytt tak samt arbetet att kosta mer än vad föreningen klarar av ekonomiskt. 
Av ursprunglig ansökan framgår att den totala kostanden motsvarar 249 000 kr exklusive 
moms, 311 250 kr inklusive moms. Kommunens finansiering motsvarar 74 700kr exklusive 
moms, 93 375 inklusive moms. Bygdegårdsföreningen uppskattar att materialkostnaden 
motsvara ca 90 000kr.  
Föreningen kan ansöka om bidrag från Boverket för 50 procent av kostanden. Boverket kräver 
dock att kommunen är med och finansierar 30 procent och föreningen resterande 20 procent, 
antingen med egna medel eller genom ideellt arbete som värderas till 220 kr/timmen. Enligt 
föreningen har Boverket beviljat deras ansökan om finansiering. 
Den 25 februari 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bevilja Bolstad-Grinstad 
byalag och bygdegårdsförening upp till 94 000 kr, motsvarande 30 procent av investerings-
kostnaden, i bygdepeng till nytt tak på Bolstad bygdegård. 
I oktober 2020 lämnar föreningen en faktura till kommunen för utbetalning av bidrag enligt 
arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 56. Fakturan innehåller ingen specifikation över 
materialkostnader och uppmanades av kommunen att komplettera densamma, med hänvisning 
till reglerna för kommunal bygdepeng. Föreningen anger att Boverket kräver att kommunen står 
för 30 procent av hela kostnaden, vilket framgår i ursprunglig ansökan och därför ser de inget 
behov att komplettera denna och hänvisar till arbetsutskottets beslut. 

När kommunen beviljar bygdepeng är föreningen skyldig att lämna följande redovisning till 
kommunen: 
1. Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts. 
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen ska 
vara inlämnad till kommunen senast ett år efter utbetalningen. 

2. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål 
kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS § 90, 2019-04-10). 
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Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020, § 57, att ge enhetschefen för Kommunikation 
och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade Regler för kommunal bygdepeng i 
Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets regelverk för bidragsgivning. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan om bygdepeng till byte av yttertak på Bolstads bygdegård. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 56. 
• Regler för kommunal bygdepeng 2019-04-10, § 90. 
• Offert GustAB. 
• Faktura GustAB.  
• Boverkets beslut. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen  

1. upphäver kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-25, § 56 punkt 2. 

2. beviljar Bolstads- och Grinstads byalag och bygdegårdsföreningen ansökan om byte av 
yttertak på Bolstads bygdegård med 93 375 kr.  

3. medger undantag från punkt 2 i reglerna för kommunal bygdepeng med hänvisning till att 
föreningen även beviljats bidrag från Boverket. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 387 Dnr KS 2020/521 

Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2020 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande 
förslag. 

2. ta ställning till 2022 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag i anslutning till  
att 2022 års beräkningsmodell behandlas. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade Bidragsregler för 
studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget 
till studieförbundens verksamhet. 
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för 
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. 
Den 12 september 2019 beslutade VGBs styrelse om oförändrad rekommendation för 2020. 

Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala 
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.  
Folkbildningsrådet, FBR, har beslutat (2020-03-23) om att tillfälligt förändra 
fördelningssystemet för statsbidrag till studieförbund innebärande att det exeptionella 
verksamhetsåret 2020 inte ska utgöra underlag vid fördelning av statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

• Skrivelse från Folkbildningsförbundet om beräkningsmodell 2020 
• Kommunbrev från Västra Götalands Bildningsförbund. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande 
förslag. 

2. ta ställning till 2022 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag i anslutning till  
att 2022 års beräkningsmodell behandlas. 

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade Bidragsregler för 
studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast september 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 388  Dnr KS 2020/723 
 
Gratifikation till kommunens anställda 2020 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge en gåva à 2 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till kommunens personal 
(månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst  
100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser under året. 

2. finansiering (cirka 700 000 kronor) sker genom den ersättning för sjuklönekostnader som 
staten finansierat under 2020. 

 
Deltar ej 
Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har påverkat samhället och individer markant. Våra medarbetare har ställts  
inför ansträngande utmaningar, likaså näringslivet. Med anledning av detta föreslås 
kommunstyrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för insatser  
under året, stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet, då många 
näringsidkare befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge.  

Skatteverket möjliggör i år en särskild och tillfällig satsning för arbetsgivare att ge skattefria 
gåvor till personalen, upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta utöver ex. vis 
möjligheten att ge skattefri julgåva. Beslutet gäller för gåvor som lämnas senast den  
31 december 2020.  

Flertalet kommuner i landet gör och har gjort liknande satsningar under året. I närområdet är 
Bengtsfors och Vänersborgs kommuner exempel på detta, där Vänersborg givit en gåva till 
personalen à 500 kronor och Bengtsfors givit en sommargåva på 300 kronor som nu också 
kommer följas av en julgåva på samma belopp.   
Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos företagare i 
kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag. 
Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens 
tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat 100 
timmar eller mera. Kostnaden beräknas till cirka 700 000 kronor. Finansiering sker genom den 
ersättning för sjuklönekostnader som staten finansierat under 2020. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. ge en gåva à 2 X 250 kronor inkl. moms i form av presentkort till kommunens personal 
(månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst  
100 timmar av arbetad tid under året) för att visa uppskattning för insatser under året. 

2. finansiering (cirka 700 000 kronor) sker genom den ersättning för sjuklönekostnader som 
staten finansierat under 2020. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 389 Dnr KS 2020/716 

Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr, 
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020. 

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HÖK 20. Avtalet är på fyra år och gäller från  
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade ett belopp  
per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från första november är  
nivån 520 kr per person (2,1 %), Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 % till 
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 %, vilket inte täcker kostnaden för 
kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgörelsen medför svårigheter för 
nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom tilldelad budget. Ett tilläggsanslag för 2020 
föreslås för kommunals avtalsområde enligt nedan: 
 

Nämnd Belopp Tkr 

Kommunstyrelsen (SBF) 200 

Kultur- och utbildningsnämnden 200 

Socialnämnden 1 000 

Summa 1 400 

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner. 
Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr, 

socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020. 

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 12 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 13 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 390 Dnr KS 2020/587 
 
Nämndmål för Melleruds kommun 2021 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under 
mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. Nämnderna ska 
sedan ta fram mål utifrån fullmäktiges mål. Nämnden anpassar därefter nämndmålen så de 
ryms inom tilldelade ramar.   

 
Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsbokslut 
och bokslut. Det är nämndernas mål som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen 
kommunfullmäktige målen.  

Nämnderna har beslutat om mål för 2021 utifrån kommunfullmäktiges mål, som redovisas 
nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är inte målen sorterade under respektive 
fullmäktige mål. Det har gjorts av ekonomienheten i samråd med förvaltningen. Nämndernas 
mål kommer kompletteras med nyckeltal.  
  
Kommunfullmäktigemål:  
Tar ansvar för vår livsmiljö, arbete förebyggande och värnar förutsättningarna för 
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv  
Nämndmål:  
• Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)  
• Verka för en jämlik och inkluderande kommun (KS)  
• Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för 

verksamheter (BN)  
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• Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet 
och självständighet Beskrivning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i 
samhället och sysselsättning utifrån sina förutsättningar (SN)  

• Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalité utifrån en hållbar social, ekonomisk, 
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv (SN)  

• Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KUN)  
• Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i 

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro (KUN)  
• Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna (KUN)  
• Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet (KUN)  
• Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år (KUN)  
• De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o bemötande (nummer 12,13  

och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle (KUN)  
  
Kommunfullmäktigemål:  
Är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en 
utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet  

Nämndmål:  
• Verka för attraktiva miljöer (KS)  
• Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice (KS)  
• Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv (BN)  
• Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet Beskrivning: Medskapande 

möjliggörs genom fungerande information och kommunikation (SN)  
• Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ 

arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna 
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids (SN)  

• Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)  
  
Kommunfullmäktigemål:  

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv  

Nämndmål:  
• Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer 

(KS)  
• Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög service (BN)  
• Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt 

föreningsliv (SN)  
• Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och kompetens för att 

upprätta en god verksamhet och kvalité genom samverkan Beskrivning: Verksamheten ska 
skapa organisation som främjar och utvecklar förutsättningar för att ge individen delaktighet 
och sysselsättning i samhället (SN)  

• Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)  
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor (KUN)  
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• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, § 80. 
• Socialnämndens beslut 2020-10-21, § 135. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, § 250 
• Byggnadsnämndens beslut 2020-11-18, § 196.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen 
av nämndernas mål för 2021.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 391 Dnr KS 2020/629 

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal programperioden 
2021-2027 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig positivt till att delta i Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
under perioden 2021-2027. 

2. anslår oförändrad finansiering för år 2021. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 
budget. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal har i skrivelse daterad 8 oktober 2020 till 
deltagarkommunerna ställt följande frågor: 

Programperioden 2021-2027 för Leaderområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
startar nu upp. En ny lokal utvecklingsstrategi arbetas fram i bred samverkan och en ansökan 
håller på att tas fram om att bilda leaderområde för den kommande perioden. Kommunernas 
intresse och medverkan är en förutsättning för att bilda leaderområde och gemensamt arbeta 
för bygdernas utveckling.  

Leaderområde Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal behöver därför beslut av respektive 
kommunstyrelse gällande följande två frågor:  

1. Vill kommunen ingå i Leaderområdet under åren 2021-2027?  
2. Kan kommunen avsätta oförändrat årligt anslag under övergångsperioden, vilket senare 

regleras när kommande budget är identifierad och beviljad? 

Finansiering som fordras av varje kommun för att medverka är 27 kr per invånare och år.  
Vilket är samma insats som erlagts tidigare år. Anslaget ingår i kommunstyrelsens budget 
 
Beslutsunderlag 

• Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal skrivelse 2020-10-08.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun  

1. ställer sig positivt till att delta i Leaderområdet Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal 
under perioden 2021-2027. 

2. anslår oförändrad finansiering för år 2021. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 
budget. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 392 Dnr KS 2020/196 

Projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland, medfinansiering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Melleruds kommun medfinansierar projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland med 100 tkr 
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan. 

2. finansiering ur kommunstyrelsens förfogande anslag för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Besöksnäring i samverkan Dalsland är en förstudie som består av två delar. Dels ett 
besökscenter av internationell klass i Håverud och dels utveckling av den turistiska potentialen i 
Dalsland Västra Värmlands Järnväg (DVVJ. Dessa delar är ömsesidigt beroende av varandra. 
Förstudien skall lägga en stabil grund för kommande genomförandeprojekt där en gemensam 
och kraftfull satsning leder till ökad omsättning, ökad kvalité och ökat samarbete mellan aktörer 
i näringen. 
Förstudien, som är initierad av Dalslands kanal AB, syftar till att skapa ett högkvalitativt 
beslutsunderlag inklusive konkret handlingsplan för genomförandeprojekt i de olika delarna. 

Beslutsunderlag 

• Ansökan – förenklad 2019-11-14. 
• Västra Götalandsregionens delegeringsprotokoll 2020-03-02. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 

1. Melleruds kommun medfinansierar projekt Besöksnäring i samverkan Dalsland med 100 tkr 
under förutsättning att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan. 

2. finansiering ur kommunstyrelsens förfogande anslag för 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 393 Dnr KS 2020/707 
 
Hållbarhetsklivet för besöksnäringen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är 
Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring vilket innebär att kommunen tar 
aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till några ekonomiska 
åtaganden.  

Sammanfattning av ärendet 
Hållbarhetsklivet, som är utvecklat av Turistrådet Västsverige AB, är Västsveriges samlade 
initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar för att ställa om till ett 
hållbart samhälle.  
Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att 
tillsammans med kommuner och alla besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till 
ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.  
Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 
(delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).  
Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör 
inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.  

De ansluta aktörerna delar med sig av konkreta initiativ på den gemensamma portalen 
hållbarhetsklivet.se för att inspirera andra. I dagsläget är 5 kommuner och drygt 150 
besöksnäringsföretag i Västsverige anslutna. 
De fyra principerna är;  

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt  
2. Bra för både boende och besökare  

3. Fler besökare när och där det inte är fullt  

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter  

Beslutsunderlag 

• Inbjudan från Turistrådet Västsverige 
• https://hallbarhetsklivet.se/  
• Presentation. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun 
ansluter sig till Hållbarhetsklivet som är Turistrådet Västsveriges initiativ för en hållbar 
besöksnäring vilket innebär att kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men 
förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden.  
 

  

https://hallbarhetsklivet.se/
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 394 
 
Näringslivsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklaren och tillväxtchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor: 

• Näringslivsstrategi - uppföljning/avstämning 

• Etableringar och marknadsföring 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 395 Dnr KS 2020/321 

Förstudie - upphandling skolskjutstrafik 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Västtrafik i uppdrag att upphandla öppen skolskjutstrafik för 
Melleruds kommun. 
 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Mellerud kommun har tidigare ingått det så 
kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och kommunen överens om att 
verka för att underlätta samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i 
syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan 
bland annat ske genom att Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik 
– att upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.   

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Melleruds kommun löper ut i augusti 2023 och behöver därför 
handlas upp på nytt. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt kommunen behöver 
Västtrafik få beslut om det senast 16 december 2020. Som ett underlag för att kommunen ska 
kunna fatta beslut om kommunen vill uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så 
fall vilken typ av skoltrafik, genomförs denna förstudie, i enlighet med det avtal som parterna 
har tecknat.   
Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna trafiken i 
kommunen. Båda dessa arbeten har samordnats då det finns beroenden och kopplingar  
mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, och där förändringar i  
en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även i den andra trafiken. Eftersom 
förstudierna pågår parallellt kan det innebära att vissa revideringar av framtida förlag till 
trafikering kan komma att göras under hösten, och därmed kan även denna rapport komma  
att revideras.  
De frågor som Västtrafik behöver få svar på från Melleruds kommun senast den 16 december 
2020 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är följande:  

1. Vill Melleruds kommun att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt kommunen?  
2. Om ja, vill Melleruds kommun att skoltrafiken ska vara helt eller delvis ’öppen’ alternativt 
’stängd’ skoltrafik? 
 
Beslutsunderlag 

• Förstudie upphandling av skoltrafik i Melleruds kommun 2020-10-16. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Thomas Hagman (S): Kommunstyrelsen beslutar att 
ge Västtrafik i uppdrag att upphandla öppen skolskjutstrafik för Melleruds kommun. 

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte ge Västtrafik i uppdrag att upphandla 
skolskjutstrafik för Melleruds kommun. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller  
Morgan E Anderssons m.fl. förslag. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 396 Dnr KS 2020/113 

Fastigheten Tornet 1 i Mellerud, arrendeavtal  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna upprättat avtal om lägenhetsarrende enligt bilaga. 
2. kostnaden – 60 000 kronor - finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 

3. avtalet tecknas för kommunens del av tillväxtchefen. 
 
Jäv 

På grund av jäv deltar inte Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har under 2020 etablerat en ny förskola i centrala Mellerud (Telaris) och 
nyttjar delar av fastigheten Tornet 1 för utemiljö till förskolan.  

Fastigheten Tornet 1 ägs av AB Melleruds Bostäder och består idag av ett hus och en lekplats i 
anslutning till förskolan.  
Huset planeras att rivas i början av nästa år. Bolaget har upprättat ett förslag på 
lägenhetsarrende, se bilaga. Avtalet innefattar inte enbart den del som kommunen nyttar i dag 
men bolaget önskat att hela fastigheten ingår i arrendeavtalet. 

Arrendeavgiften är 5 000 kronor per månad. Avtalet löper fr o m l januari - 31 december 2021 
med möjlighet till ett års förlängning.  
I avtalet regleras även när rivning ska ske samt att fastighetsägaren ansvarar för detta. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag på lägenhetsarrende.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att  

1. godkänna upprättat avtal om lägenhetsarrende enligt bilaga. 

2. kostnaden – 60 000 kronor - finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. 
3. avtalet tecknas för kommunens del av tillväxtchefen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 397 Dnr KS 2018/364 

Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds 
kommun, delrapport 

Arbetsutskottets 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 förtydliga 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, § 394, 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 riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde. 

 
Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 394 
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 398 Dnr KS 2020/705 

Svar på remiss – Handlingsprogram för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag ska avges som Melleruds kommuns svar 
avseende remiss av handlingsprogram för NÄRF. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Norra Älvsborgs Räddningstjänst har tagit fram underlag till nytt handlingsprogram enligt lagen 
om skydd mot olyckor. Melleruds kommun har beretts möjlighet att inkomma med 
remissynpunkter. 

Med anledning angiven remisstid skickas förslag till remissvar till NÄRF när kallelse till 
kommunstyrelsens arbetsutskott skickats ut. När kommunstyrelsen behandlat förslag till 
remissvar den 2 december expedieras protokollet till förbundet. 
Förslaget upplevs i huvudsak vara en komprimerad version av nuvarande handlingsprogram 
med fokus på förbundets verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 

• Remiss avseende Handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
• Förslag till remissvar för Melleruds kommun.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag ska 
avges som Melleruds kommuns svar avseende remiss av handlingsprogram för NÄRF. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 399    
 
Säkerhetsfrågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med 
säkerhet och beredskap: 
• Läge, överenskommelse om civilt försvar. 

• Dalslands krishanteringsråd, paus 2020 möte som vanligt 2021. 

• Krissamverkan Västra Götaland, Från pandemi till totalförsvar. 
• Delregional träff om civilt försvar. 

• Revidering av plan för EOH och KLG reglemente i Dalsland. 
• Utbildning om krigsorganisation. 

• Brottsförebyggande rådet, nytt medborgarlöfte under arbete. 
• 20 år sedan översvämningarna 2000/2001. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 400 Dnr KS 2020/711 

Projekt Bränna förstärkning ledningar, startbesked 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Bränna 
förstärkning ledningar och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
VA-ledningarna i området Åsensbruk-Bränna är äldre och det förekommer en del driftstörningar. 
För att säkra vatten leveransen planeras dubbla matningsledningar till Bränna området. 
Syftet är att stärka upp och säkra dricksvatten leveransen i området. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxan. 
Projektet beräknas pågå från 1 december 2020 till 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Bränna förstärkning ledningar och lämna en slutredovisning när 
projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 
 
 
 
  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 29 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

§ 401 Dnr KS 2020/712 

Projekt Leveranssäkerhet förstärkning ledningar, startbesked 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt 
Leveranssäkerhet förstärkning ledningar och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningar i Åsensbruk och Håverud är många av dem gamla ledningar och det är mycket 
vattenläckor  
Syftet är att säkra leveransen av dricksvatten i området Håverud, Åsensbruk, Upperud och 
Bränna. 
Att i Upperudsprojektet stärka upp ledningarna så att vattenledningarna klarar av en 
rundmatning och kan försörja dricksvatten vid störningar. Detta görs genom att öka 
dimensionen på vattenledningen som ligger runt höljen och att byta befintlig ledning från 
reningsverket till Åsensbruk. 

Finansiering av kapital- och driftskostnader sker via taxan. 
Projektet beräknas pågå från 1 november 2020 till 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 

• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen 
i uppdrag att starta projekt Leveranssäkerhet förstärkning ledningar och lämna en 
slutredovisning när projektet är slutfört. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 402 Dnr KS 2020/447  

Svar på motion om att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun 
tas bort permanent 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till kommunallagen 
(2017:725).  
 
Reservationer  

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Liselott Hassel (SD) föreslår i en motion, daterad 10 juni 2020, att kommunfullmäktige 
beslutar att taxan för uteserveringar i Melleruds kommun tas bort permanent.  
Kommunen tar under Covid-19-pandemin 2020 inte ut någon avgift gällande uteserveringar.  

Motionären anser att det för kommunens vidkommande är försumbara summor  
(150 kronor/m2), men för den enskilde näringsidkaren så blir det kännbara kostnader.  

Vidare anför hon att det med tanke på att alla vill ha ett levande torg, attraktivt inte bara för 
kommuninvånarna, utan också för våra sommargäster och turister, så känns det självklart att 
kommunen ska underlätta för de aktörer som strävsamt bidrar till att det blir just ett attraktivt 
och inbjudande torg med möjligheter till mat och dryck i utemiljö.  
Enligt kommunallagen (2017:725) får en kommun genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen men individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 
endast om det finns synnerliga skäl för det. I Melleruds kommun har vi ett torg som används 
framförallt till torghandeln på tisdagar och fredagar. De företag som säljer har avtal om 
fastsaluplats på torget mot en avgift, intäkterna för torghandel under 2019 var 85 600 kronor.  
Torghandeln leder till ett levande torg samt en attraktion för invånare och turister. Om man 
beslutar att taxan för uteservering tas bort permanent gynnar Melleruds kommuns 
restaurangägare. Covid-19-pandemin har påverkat samtliga därför anser utredningen att det 
inte finns synnerliga skäl för kommunen att ge individuellt stöd till enskilda företag.  
 
Beslutsunderlag 
• Motion. 
• Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 2 kap. § 8.  
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med 
hänvisning till kommunallagen (2017:725).  
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller  
Morgan E Anderssons förslag. 
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§ 403    
 
Samhällsbyggnadsfrågor  
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor: 

• Utbyggnad av Hellbergs och befintliga VA-ledningar 
Enhetschefen för VA informerar om planerad utbyggnad av Hellbergs Industrier och behov  
av utbyggnad/omläggning av kommunens VA-ledningar i området. Frågor kring finansiering/ 
kostnadsfördelning diskuteras. 

• Sundserud 
Enhetschefen för Renhållning redogör för problem med höga vattenflöden vid skjutbanan i 
Sundserud på grund av en fördämning som byggts av en bäver. Åtgärder har vidtagit genom 
att gräva bort fördämningen. Diskussion förs om skyddsjakt på bävern. Enhetschefen 
kontaktar Dalslands miljö- och energikontoret. 

• Trafikverket 
Samhällsbyggnadschefen informerar om skrivelse till Trafikverket om belysningproblem längs 
vägar i kommunen. 

• Belysning av Vattentornet 
Eva Pärsson (M) efterfrågar belysningen på Vattentornet. Samhällsbyggnadschefen tar med 
frågan till förvaltningen. 

• Julgranen på Köpmantorget 
Eva Pärsson (M) efterfrågar om granen är köpt eller skänkt. Enligt samhällsbyggnadschefen 
är granen skänkt.   

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 404 Dnr KS 2020/443 

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)  
och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader 
(kvartal 3/2020).  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i 
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. 
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. 

För tredje kvartalet 2020 finns ett beslut som ej verkställts inom tre månader. Det är ett beslut 
avseende kontaktperson enligt § 9, punkt 4 i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Beslutet är även återrapporterat med slutdatum 2020-10-21. 

Beslutsunderlag 

• Socialnämndens beslut 2020-11-18, § 166. 
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej 
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 3/2020).  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
 

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 405 Dnr KS 2020/84 
 
Tilläggsbudget 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021 med följande 

fördelning: 

2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.   
1 mnkr – avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida 
organisering AME). 

2. bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för 2021 med 
följande fördelning: 
2 mnkr avser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader. 
Samskapande över traditionella /förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras. 
3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser 
planarbete. 

3. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för 
2021. 

 
Reservationer  
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Deltar ej 
Thomas Hagman (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24; § 78 om Budget 2021 och plan 2022–2023. För året 
2021 är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,6%), vilket uppfyller kommunfullmäktiges 
finansiella mål för en resultatnivå på 2 % För 2022 är det budgeterade resultatet 12,5 mkr och 
för 2023: 10,2 mkr. Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I 
delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr.  

I samband med budgetpropositionen för 2021 föreslås att anslaget för kommunalekonomisk 
utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 2021 och av dessa beräknas 5 miljarder kronor 
kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär detta 6,3 mkr 2021 för att sedan 
minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt 
bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021. I 
budgetpropositionen föreslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som 
för Melleruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.  
Budgeten för skatteintäkter och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger på Sveriges 
kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april. Covid-19 har fått stora 
konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprognoserna från SKR är inga prognoser i 
vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på en konjunkturåterhämtning under hösten. 
Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning 
försämras skatteintäkterna och utjämningsbidraget för 2021–2023, se i nedanstående tabell.  
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Nästa skatteunderlag prognos från SKR kommer 15 december. 

Budgeten för 2021 grundas på en befolkningsminskning med 100 personer. Den senaste 
kvartalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning än budgeterat, vilket i 
så fall medför högre skatteintäkter för 2021.  

I budgeten för 2021 har nämndernas räknats upp med 1,5 % för löneökningar. För 
struktursatsningar finns 0,5% avsatt centralt. Kommunals ökning är ca 2,1 % fr. o. m 1/11 
2020 och 2,1% fr. o m 1/4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 % till 
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.  
  

ÅR 2021 2022 2023 

MKR 
Budgeterat resultat KF; § 78  

 
16,6 

 
12,5 

 
10,2 

Kända förutsättningar som 
påverkar budgeten för 2021: 

   

Uppdaterad 
Skatteunderlagsprognos 

SKR augusti 

-0,9 -1,2 -2,2 

Uppdaterad kommunalekonomisk 
utjämning SCB 

-0,7 0 -1,4 

Tillskott generella statsbidrag 
Budgetpropositionen 2021 

6,3 3,1 0 

Generellt riktat tillskott till 
äldreomsorgen  
Budgetpropositionen 2021 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Bidrag till högt 
flyktingmottagande  
(generellt statsbidrag) 
Budgetpropositionen 2021 

3,5 0 0 

 
Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag för revidering 
av budget för 2021: 

ÅR 
MKR 

2021 

Kultur- och utbildningsnämnd  

Tillfälligt tillskott 
-Vara insatser inom AME samt för stöd för elever med 
särskilda behov 
-varav anslag för specifik verksamhetsutveckling (lednings- 
och stödfunktioner samt framtida organisering AME) 

3,0 
2,0 

 
1,0 
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Kommunstyrelsen  

Tillfälligt tillskott till Kommunstyrelsens förfogande 
anslag 
-varav utvecklingsinsatser som ave leda till ökad kvalitet o/e 
minskade kostnader. Samskapande över traditionella /förvalt-
nings-kommun- och utförargränser premieras. Anslaget äskas 
hos kommunstyrelsen. 
-varav kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, 
varav 1 mkr avser planarbetet 

5,0 
 

 
2,0 

 
3,0 

Finansiering:  

Höjning av bidrag för skatter och utjämningsbidrag -8,0  

 

Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas. 
Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021. 
Beslutsunderlag 

• Förslag från KS ordförande.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Morgan E Andersson (C):  
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021 med följande 
fördelning: 

2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.   
1 mnkr – avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida 
organisering AME). 

2. bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5 mkr för 2021 med 
följande fördelning: 
2 mnkr avser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader. 
Samskapande över traditionella /förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras. 
3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser 
planarbete. 

3. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för 
2021. 

 
Ulf Rexefjord (SD).: Kommunfullmäktige beslutar att  
1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021. 

2. uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att snarast möjligt omdisponera 3 mkr från 
icke obligatorisk verksamhet till kärnverksamheterna. 

3. anslå 1 mkr till planarbete. 

4. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 4 mkr  
för 2021. 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01 36 
 
 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller  
Morgan E Anderssons förslag. 
 
Omedelbar justering 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 406 Dnr KS 2020/587 

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin 
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutande-
rätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från 
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella 
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare 
och handläggningen snabbare.  
En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt  
6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en 
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens 
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller 
entreprenör. Delegering till en tjänsteperson är alltid individuell, det går inte att delegera 
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet 
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. 

En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens 
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut 
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.  
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att 
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.  
I förslaget till reviderad delegationsordning har en del ändringar gjorts utifrån förändrad 
ansvarsfördelning och ändrade befattningsbenämningar. 

En mer utförlig revidering av delegationsordningen pågår och kommer att läggas fram 
inom kort. 

Beslutsunderlag 

• Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.  
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart. 
 
_________________________ _________________________ 
Morgan E Andersson Daniel Jensen 
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§ 407  
   
Aktuella frågor 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor: 

• Tunstall - driftstörningar 
Eva Pärsson (M) efterfrågar om Melleruds kommun haft problem med driftstörningar.  
Daniel Jensen (KD) informerar om att vissa störningar förekommit.   

• Information om Covid-19-läget  
Ordförande informerar om kommande informationsmöte med partigruppledarna den  
1 december 2020. 

• Styrelsemöte i Dalslands Turist AB  
Ordförande informerar om kommande styrelsemöte den 1 december 2020. 

• Kommundialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden norra  
Ordförande informerar om kommande kommundialog den 2 december 2020. 

• Framtidsstudier eDIT  
Ordförande informerar om kommande möte den 3 december 2020. 

• Informationsmöte om konstgräsplanen  
Ordförande informerar om kommande möte den 4 december 2020. 

• Miljö- och hälsorådet/Ungdomsrådet  
Ordförande informerar om kommande möten den 7 december 2020. 

• Regional samverkanskonferens 
Ordförande informerar om kommande regional samverkanskonferens med länsstyrelsen   
den 8 december 2020. 

• Styrgruppsmöte lokala BRÅ  
Ordförande informerar om kommande Styrgruppsmöte med lokala BRÅ den 9 december 
2020. 

• Konferens om återvändande 
Ordförande informerar om kommande konferens om återvändande den 9 december 2020. 

• Direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 
Ordförande informerar om kommande direktionsmöte den 10 december 2020. 

• Besök från lokalpolisområdeschef  
Ordförande informerar om att lokalpolisområdeschefen kommer till arbetsutskottets 
sammanträde den 15 december 2020. 

• Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 
Daniel Jensen (KD) informerar om frågor och diskussioner kring hur den fortsatta samverkan 
kan organiseras. 
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• Teams-utbildning 
Eva Pärsson (M) efterfrågar utbildning i Teams. Frågan diskuteras. 

• Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 
Ordförande informerar om aktuell ekonomisk situation i Dal Västra Värmlands Järnväg 
(DVVJ). 

• Campus Dalsland 
Ordförande informerar om arbetet med projektets framskridande. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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§ 408    
 
Rapporter 
 
Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m: 

• Campus Dalsland 
Ordföranden rapporterar från möte den 19 november 2020 om Campus Dalsland  
med Dalslandskommunerna. 

• Möte kommunchefer/kommunstyrelseordföranden 
Ordföranden rapporterar från möte den 27 november 2020 om framtida 
samverkansområden. 

• Skålleruds fiberförening 
Daniel Jensen (KD) rapporterar från senaste styrelsemötet den 24 november 2020. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta. 
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