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Dnr KS 2021/226

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.
Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2020.
DMEK redovisar ett positivt resultat på 1,7 mk, vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora
budgetavvikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn
på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning.
Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2021, vilket kräver
behov av extra resurser 2021.
Soliditeten har ökat med ca 9 % till 35,2 % och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det egna
kapitalet motsvarar ca 15 % av DMEF:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i förhållande
till de ekonomiska risker som DMEF har även om man tar hänsyn till att DMEF har en
tillsynsskuld.
Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen i
kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppfyllda.
Beslutsunderlag
• Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020
• Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, § 16
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/220

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens årsredovisning.
Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rapporten är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för år 2020.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/197

Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - äskande
om medel
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja tilläggsanslag till Kultur- och utbildningsnämnden avseende vård- och
omsorgsutbildning med språkförstärkning under förutsättning att det blir
minst 20 deltagare.
2. anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 2021 med 400 tkr och med 900 tkr för 2022.
Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för 2023 och 2024.
3. ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapportering vid kommunstyrelsens
sammanträde den 8 september 2021.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden begär medel för att genomföra en vård- och omsorgsutbildning
med språkförstärkning för åren 2021 till 2024 med 2 700 tkr fördelat enligt nedan:
Period

Belopp Tkr

År 1 2021 augusti till december

400

År 2 2022 januari till december

900

År 2023 januari till december

900

År 2024 januari till juni

500

Summa totalt

2 700

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska vara minst 20 deltagare för att
utbildningen ska starta.
Antalet äldre kommer öka inom kommunen de kommande åren vilket innebär att det finns ett
behov av utbildade undersköterskor i kommunen. Att vara anställd i vård och omsorg samt stöd
och service ställer höga krav på språkkompetens i tal och skrift. Intresset för vård och omsorg
är stort inom bland annat utrikesfödda som dock saknar formell utbildning. Idag finns flera
timanställda inom kommunens verksamhet som inte har svenska som modersmål och är i behov
av språkförstärkning i den reguljära utbildningen. Genomförande av denna utbildning innebär
att fler blir formellt anställningsbara. I dag finns 63 personer som arbetar som timanställda och
saknar komplett utbildning och som är i behov av språkförstärkning.
Samtidig pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att få bättre effekt av heltidsresan
genom att personalen som ökar sin sysselsättningsgrad kompenseras genom lägre kostnader
för timavlönande, övertid och mertid. Den 24 april fanns 5 sökande till vård- och
omsorgsutbildning med språkförstärkning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-04

sida
6

Kostnaden per deltagare blir för 20 deltagare 135 tkr och om hälften av deltagarna väljer
att inte gå klart utbildningen blir kostnaden 270 tkr per deltagare. Äskandet ingår inte i
tjänstemannaförslaget till budget för 2022 som presenterades för arbetsutskottets och
nämndernas presidier. Enligt arbetsutskottets budgetdirektiv 2021-02-23 § 48 ökades
förfogandeanslaget med 3 mkr och uppgår för 2022 och framåt till 3,8 mkr.
Denna satsning skulle ianspråkta en fjärdedel av anslaget avseende åren 2022 och 2023.
Samtidigt kan utbildningen ses som en långsiktig satsning. Mellerud har idag en hög
arbetslöshet och undersköterskor prognostiseras som ett bristyrke i framtiden.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2021-03-24, § 35
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja tilläggsanslag till Kultur- och utbildningsnämnden avseende vård- och
omsorgsutbildning med språkförstärkning under förutsättning att det blir
minst 20 deltagare.
2. anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 2021 med 400 tkr och med 900 tkr för 2022.
Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för 2023 och 2024.
3. ge kommunchefen i uppdrag att lämna en återrapportering vid kommunstyrelsens
sammanträde den 8 september 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/96

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.
Reservationer
Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 2021, § 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp
för framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023–2024. Direktiven baseras
på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper,
aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats och
befolkningsutveckling.
Den 20 april 2021 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv.
Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022 för
kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.
Beslutsunderlag
• Tjänstemannaförslag till budget 2022
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget
för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026 för kommunstyrelsens verksamhet enligt
föreliggande förslag.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att
1. kommunstyrelseförvaltningens budget sätts till 59 725 000 kronor.
2. frigjorda medel skall tillföras kultur- och utbildningsnämndens rambudget.
Beslutsgång 1
Ordföranden frågar först på det egna förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att arbetsutskottet
avslår detta.
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§ 152

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:
•
•
•
•

Information
Information
Information
Information

om
om
om
om

Köpmantorget
arbete kring trafiksäkerhet
blockförhyrning av lägenheter

Hållbar platsutveckling Dals Rostock

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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Dnr KS 2021/108

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:
a. under rubriken Specialkost görs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst två måltider varav en fullvärdig vegetarisk. Vi
följer svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.
b. under rubriken Sockerrika livsmedel görs följande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.
2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 48.
Reservationer
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner.
Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i
Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. Nätverket arbetar bl.a.
med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med
näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.
Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.
Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.
Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd
med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.
Ökade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen
är klar 2022.
Förslag till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021.
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Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna

och Säffle kommun.

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-24, § 33.
• Socialnämndens beslut 2021-04-27, § 60.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag till
gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med
ändringen att skrivningen att erbjuda etiskt och religiöst anpassad kost stryks ur policyn.
Daniel Jensen (KD), Eva Pärsson (M) och Morgan E Andersson (C):
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:
a. under rubriken Specialkost görs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst två måltider varav en fullvärdig vegetarisk. Vi
följer svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.
b. under rubriken Sockerrika livsmedel görs följande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.
2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 48.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att
1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut, antar

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun
enligt föreliggande förslag.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2017, § 48.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Daniel
Jensens m.fl. förslag.
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Dnr KS 2020/359

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende väggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna till ett belopp av 24 729,70 kronor exklusive
moms.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB ansökte den 15 maj 2020 om kommunens godkännande av en
investering avseende väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknades uppgå till 25-30 tkr. Begärd avskrivningstid var 10 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 160, att godkänna en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna till ett belopp av 30 tkr
(30 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 10 år.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, § 160.
• Slutredovisning av investering.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av
genomförd investering avseende väggavskiljare mellan handfaten på herr- och
damavdelningarna till ett belopp av 24 729,70 kronor exklusive moms.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/235

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte
av stenplattor bakom servicehuset
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp
av 25 tkr (25 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 25 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå
på 25 tkr.
Beslutsunderlag
• Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp
av 25 tkr (25 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/236

Vita Sandars Camping – godkännande av investering avseende nytt
marktegel bredvid garage/glasskiosk
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett
belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 35 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå
på 35 tkr.
Beslutsunderlag
• Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett
belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
av investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 20 år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/237

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende pergola
över uteserveringen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att erforderliga bygglov erhålls, att
1. godkänna en investering avseende pergola över uteserveringen till ett belopp av 605 tkr
(605 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 15 år förutom 49 tkr som läggs på 10 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende pergola över uteserveringen.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 605 tkr. Begärd avskrivningstid är 15 år.
Beslutsunderlag
• Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att
erforderliga bygglov erhålls, att
1. godkänna en investering avseende pergola över uteserveringen till ett belopp av 605 tkr
(605 000 kronor).
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 15 år förutom 49 tkr som läggs på 10 år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/42

Lokalförsörjningsplan för Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Frågor har väckts om hur kommunen på ett så effektivt sätt som möjligt ska disponera och
utnyttja sina lokaler. Arbetet har startats i kommunchefens ledningsgrupp som tillsatt en
arbetsgrupp som tar fram förslag, ritningar och kostnadskalkyler.
Arbetsgruppen kommer vid sammanträdet att presentera ett förslag till kommunens framtida
lokalanvändning. Förslaget ska sedan gå ut på remiss till berörda nämnder för att därefter åter
tas upp till beredning i arbetsutskott/kommunstyrelsen.
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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Dnr KS 2021/148

Samgående av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.
Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförvaltningen att presentera en
utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definieras och där
medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.
Socialdemokraternas motiv kan formuleras:
• Den tjänsteskrivelse som presenterats inför förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den
verksamhetsanalys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund för vår roll att kunna göra
den politiska bedömningen.
• Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyvärr ökade osäkerheten
än mer kring hur ett väl grundat förslag till beslut bör vara underbyggt, istället för ett allmänt
tyckande om Melleruds situation och val kring Samordningsförbund i Dalsland, Väst (Uddevalla,
Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbetspartners val, där Vänersborg går till
Trollhättan, Grästorp.
• Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all vår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners
socialförvaltningar tillsammans med Bengtsfors, den påbörjade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på att
ständiga omorganisationer, chefsbyten och att nya karriärer är nyckeln till att politiskt styra så
att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid
Socialförvaltningen i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.
Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i
ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men av
strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i
Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett
större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.
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Beslutsunderlag
• Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
• Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
• Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S):
Arbetsutskottet beslutar att
1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.
2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Socialchefen
Socialförvaltningens verksamhetsutvecklare
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Dnr KS 2020/678

Svar på medborgarförslag om seniorbiljett
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan
vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
2. eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och i
fortsättningen får detta beaktas i budgetarbetet.
Sammanfattning av ärendet
Claes Sandström, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 28 oktober 2020 att Melleruds
kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare över 65 år.
Medborgarförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har infört seniorkort
och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara. Det är bra för både miljön,
trafiken och livskvalitén att resa kollektivt inom hela vår zon.
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkort är med
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre
möjliga scenarier/alternativ.
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att denne
inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i
andra likvärdiga kommuner är ca 90 %.
Alternativ
65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Fast kostnad
348 975
348 975
171 720

Årlig kostnad
348 975
413 600
171 720

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Från det att Västtrafik fått ett
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas.
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.
Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.
Handläggarens bedömning är att det vore en service för seniorerna att kunna resa kollektivt
utan att betala för månadskorten. Det blir även ett större resandeunderlag som gagnar
kommunen med dess medborgare i stort genom att det eventuellt förhindrar eventuella
neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till att resa mer miljövänligt och således
uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen. Av dessa anledningar bör seniorkort införskaffas.
Däremot är frågan av särskild politisk vikt varför två förslag till beslut finns.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun, 2021-02-25
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan
vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
2. eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och i
fortsättningen får detta beaktas i budgetarbetet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/792

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan
vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
2. eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och i
fortsättningen får detta beaktas i budgetarbetet.
Beskrivning av ärendet
Vivianne Alvarsdotter, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 9 december 2020 att
Melleruds kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare över 65 år.
Medborgarförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har infört seniorkort
och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara. För den som inte har
möjlighet eller råd att ha egen bil ger denna möjlighet en ekonomisk lättnad att kunna resa
kollektivt.
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkort är med
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre
möjliga scenarier/alternativ.
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att denne
inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i
andra likvärdiga kommuner är ca 90 %.
Alternativ
65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Fast kostnad
348 975
348 975
171 720

Årlig kostnad
348 975
413 600
171 720

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Från det att Västtrafik fått ett
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas.
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.
Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.
Handläggarens bedömning är att det vore en service för seniorerna att kunna resa kollektivt
utan att betala för månadskorten. Det blir även ett större resandeunderlag som gagnar
kommunen med dess medborgare i stort genom att det eventuellt förhindrar eventuella
neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till att resa mer miljövänligt och således
uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen. Av dessa anledningar bör seniorkort införskaffas.
Däremot är frågan av särskild politisk vikt varför två förslag till beslut finns.
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Beslutsunderlag
• Medborgarförslag
• Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun, 2021-02-25
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan
vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
2. eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och i
fortsättningen får detta beaktas i budgetarbetet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/224

Förfrågan om markköp Tormansbol
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. inte sälja området som är blåmarkerat på bifogad kartbilaga.
2. erbjuda ett arrendeavtal med maximal löptid på ett år i taget.
Sammanfattning av ärendet
En förfrågan om köp av kommunal mark har inkommit från ägaren till Järns-Tormansbol 1:8.
Det aktuella området är blåmarkerat på bifogad karta. Tidigare ägare till fastigheten
arrenderade området för trädgårdsändamål.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
• Kartor
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. inte sälja området som är blåmarkerat på bifogad kartbilaga.
2. erbjuda ett arrendeavtal med maximal löptid på ett år i taget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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Dnr KS 2021/223

Förfrågan om markköp Sapphult
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att inte sälja mark i enlighet med blå markeringar på bifogad karta
samt att inte köpa gulmarkerat område i utbyte av grönmarkerat område.
Sammanfattning av ärendet
Den arrendator som i dag arrenderar jordbruksmark av kommunen på Sapphult har inkommit
med en förfrågan om att få köpa delar av marken som i dag arrenderas enligt blåmarkering på
markering på bifogad karta.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
• Karta
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att inte sälja mark i enlighet
med blå markeringar på bifogad karta samt att inte köpa gulmarkerat område i utbyte av
grönmarkerat område.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Tillväxtchefen
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§ 164

Tillväxtfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:
• Eventuellt köp av strategisk mark
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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Dnr KS 2021/221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
För att förtydliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det
önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån
direktiven rörande personalfrågor.
Skrivningen i reglementets kapitel 2 – Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anställd.
Beslutsunderlag
• Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av
byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/766

Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
2. upphäva Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun antagen av
kommunstyrelsen den 7 november 2018, § 237.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa
kommundirektörens övriga uppgifter.
Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 2021, § 19, att godkänna informationen och skicka ut
reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens revisorer
för synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 22 februari
2021.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, § 104, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde den 20 april 2021.
Beslutsunderlag
• Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, § 237 med Instruktion för kommundirektören i
Melleruds kommun.
• Kommundirektörsföreningens checklista.
• Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, § 19.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
• Remissvar från AB Melleruds Bostäder.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. anta Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.
2. upphäva Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun antagen av
kommunstyrelsen den 7 november 2018, § 237.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/708

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 beslutanderätt 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 tjänsteman 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.
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock
uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste
göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förvaltningsbesvär.
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut,
lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar,
exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig
karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som
kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas
inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och
de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera.
Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.
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En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december
2020, § 290.
Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, § 103, att
1. återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av vilka förändringar som föreslås
i förhållande till nuvarande delegationsordning.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april 2021.
Beslutsunderlag
• Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, § 103.
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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