KALLELSE
2021-04-28

DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSEN

Onsdagen den 5 maj 2021, klockan 08.30 – 16.30
Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sam m anträdet - var vänlig anm äl dig
till kom m unstyrelsekontorets kansli, e-post kom m unen@m ellerud.se eller tfn 181 04,
senast kl. 09.00 dagen före sam m anträdet.
OBS! På grund av rådande pandemiläge genomförs sammanträdet via Microsoft
Teams för alla förutom ordförande och 1:e vice ordförande samt kommunchef och
sekreterare.
Ledamöter
Morgan E Andersson
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Mohamed Mahmoud
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

(C)
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

Ersättare
Martin Eriksson
Mauri Simson
Harald Ericson
Ahmed Mahmoud
Ludwig Mossberg
Sture Bäckström
Christine Andersson
Kent Bohlin
Florence Jonasson
Tony Andersson
Martin Andersson

Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

(C)
(L)
(M)
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Peter Ljungdahl (C)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
• Tidpunkt för protokollets justering – 7 maj 2021, klockan 08.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Information om LOVA-projektet mot övergödning på
Dalboslätten

2

Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för 2020 Dan Gunnardo, kl. 08.50
Elisabeth Carlstein
BILAGA
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,
Elisabeth Carlstein
årsredovisning 2020
BILAGA

3

Kommentar
Henrik Ekstrand, kl. 08.35
BILAGA

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

1

Sida
4
5
10

4

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning
2020

Elisabeth Carlstein
BILAGA

15

5

Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - Elisabeth Carlstein
äskande om medel

18

6

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

26

7

Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun,
revidering
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds
kommun, revidering

8
9

Elisabeth Carlstein, kl. 09.30
Magnus Olsson
Karl-Olof Petersson
Martin Zetterström, kl. 09.45
Magnus Olsson
BILAGA
Patrik Storm, kl. 10.00
Magnus Olsson

37
43

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i Magnus Olsson, kl. 10.10
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och
Peter Mossberg
damavdelningarna
Vita Sandars Camping - godkännande av investering i Magnus Olsson
utbyte av stenplattor bakom servicehuset
Peter Mossberg

52

11

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i Magnus Olsson
nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk
Peter Mossberg

62

12

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i Magnus Olsson
pergola över uteserveringen
Peter Mossberg

67

13

Svar på medborgarförslag om seniorbiljett

Freddie Carlson, kl. 10.30
Maria Wagerland

73

14

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor inom
Melleruds kommun för pensionärer 65+

Freddie Carlson
Maria Wagerland

80

15

Antagande av detaljplan för Sapphult
verksamhetsområde (Sapphult 1:3)

86

16

Planprioritering 2021

17

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud

Jonas Söderqvist, kl. 10.50
Maria Wagerland
BILAGA
Jonas Söderqvist, kl. 11.00
Maria Wagerland
BILAGA
Tanja Mattsson, kl. 11.15
Karl-Olof Petersson

18

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt
verksamhetsområde – Melleruds och Bengtsfors
kommuner
Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade

Tanja Mattsson
Karl-Olof Petersson

110

Anna Granlund, kl. 13.00
Dovile Bartuseviciute

119

Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna
samlingslokaler i Melleruds kommun (f.d. drift- och
hyresbidrag)
Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag bygdepeng - för lokala föreningar inom Melleruds
kommun, revidering
Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
arbetsmarknadsenhetens åtgärder

Anna Granlund
Dovile Bartuseviciute

141

Anna Granlund
Dovile Bartuseviciute

154

Lars Johansson, kl. 13.40

166

Aktuella arbetsmiljöfrågor

Jeanette Sjölund, kl. 13.50

167

10

19
20
21
22
23

2

57

90
93

24

Byggnadsnämndens reglemente, revidering

Karl-Olof Petersson

168

25

Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun,
revidering

Morgan E Andersson

179

26

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering

Karl-Olof Petersson
BILAGA

209

27

Redovisning av delegationsbeslut

Karl-Olof Petersson

217

28

Anmälan

Karl-Olof Petersson

218

29

Aktuella frågor

219

30

Rapporter

220

31

Ekonomiska utmaningar kommunerna kommer att
möta de närmsta åren

Ordföranden

/

3

Webbföreläsning av
SKR:s chefsekonom
Annika Wallenskog

Chefssekreterare

221
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Information om LOVA-projektet mot övergödning på Dalboslätten
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Projektet LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) - Minskad övergödning på Dalboslätten drivs av
Dalslands miljö- och energiförbund tillsammans med Vänersborgs kommun, Projektet har stark
koppling till förbundets och kommunens arbete med miljökvalitetsnormer för vatten och
m iljöprog rammets fokusom råde "vatten i vä rldsklass".
Syftet med LOVA-projektet är att minska övergödning i vattendragen på Dalboslätten, förbättra
vattenkvaliteten och samtidigt behålla en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion. Det gäller
att hitta rätt åtgärder på rätt plats i landskapet. Detta kan vara t.ex. strukturkalkning,
kalkfilterdiken, fosfordammar, våtmarker, precisionsodling, skyddszoner m.m,
Dalslands miljö- och energikontors biolog informerar om projektet.

Beslutsunderlag

r

Presentation av LOVA-projektet

BITAGA
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Dnr KS 202U226

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020
års verkamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEK) har översänt årsbokslut för 2020

ett positivt resultat pä L,l m( vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora
budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn
på serueringsställen samt lägre kostnader för utbildning.
DMEK redovisar

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verkamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 202I, vilket kräver
behov av extra resurser 2021.
Soliditeten har ökat med ca 9 % till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det egna
kapitalet motsvarar ca 15 o/o av DMEK:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög iförhållande
till de ekonomiska risker som DMEK har även om man tar hänsyn till att DMEK har en
tillsynsskuld.
Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv, Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen
kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppfyllda.

Beslutsunderlag

.
o
o

Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 202I-03-25, S 16
Komm u nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse

BILAGA

Årendet behandlas av arhetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27.
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1 (1)

Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för
2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEK) har översänt årsbokslut för 2020.

ett positivt resultat pä 1,7 mk, vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora
budgetawikelsen 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.
DMEK redovisar

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det
myndighetsrelaterade arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verkamhetsplaner.
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 o/o till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det
egna kapitalet motsvarar ca 15 o/o av DMEK:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i
förhållande till de ekonomiska risker som DMEK har även om man tar hänsyn till att DMEK 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

o
.

Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2020
Dalslands miljö- och energinämnd beslut202L-03-25, 5 16

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

kommunen@mellerud.se
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Bankgiro

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
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Datstands Mitjö

& Energiförbund
Sammanträdesdatum

*'++a+L

-lg

Dnr: 2A2O/1323.ADM

DMEF 5 4

Årsbokslut

z,o?t -()Y

2O2O

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år 2A28.
Miljö- och enerEinämnden
fiar 2O2t';A3-25
behandlat sin del i
11

bokslutet.

Arro*.. ett4-/frdÅ
Ärsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning
u

Direktionen rlPpdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse
överlämna frägan om beviljande av ansvarsfrihet frir år 2020 till
medlemskommunerna.
Paragraf€n anses omedelbart justerad.

Sammanfåttning av bokslat 2O2A
Bokslut 2A2A för Dalslands mi$ö- och energiförbund är framtagen av
förbundschef/miljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i
Melleruds kommun.
Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 1 683 000
kr för 2AZA.
Det positiva resultatet beror på fö$ande faktorer:
e Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av;
reducerade arbetsg ivaravgifter och ersåttning för
sju klönekostnader med a nled ning av coronapa ndemin.
Kraftigt ökad VAB-frånvaro hos personalen till följd
av coronapandemin samt oväntat personalbortfall under
perioden (bland annat vikarie som slutade i förtid).
Personalbortfallen bedömdes inte möiliga att ersåtta på grund
av restriktionerna kring coronapandemin sarnt då den
ekonomiska situationen var mycket osäker (åtminstone fram
till maj månad 2A2Cl.

7

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

'dd#fu'

4

Dalstands Mitjö
& Energiförbund
Sammanträdesdaium

26*1?

ZoLt -oY- r5

forts. g 4
a

O

a

Ekonomisk ersättning från regeringen för tillsyn mot trångsel
på serveringsstätlen lersättniigenl storlek var okänd u*der

första halvåret Z1åfrlLågre kostnader än budgeterat för utbildningsinsatser på
grund av coronäpandemin.
Lågre kmtnader än budgeterat för miljö- och
energinämnden.
Extra medel avsatta för utveckling av det miljö- och
energistrategiska arbetet (186 tkr) under 2020 har inte
använts. Dessa rnedel avses användas tifl projektet;
Grö n i nfrastru ktu rp I a n e r i n g oc h ekasy stemtj ä n ster u nde r
2021 och framåt.

Till fötjd av situationen med coronapandernin har betydande delar
av det myndighetsrelaterade arbetet men även delar av det
strategiska arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande
verksamhetsplaner. För det myndighetsreglerade arbetet innebär
detta att en tillsynsskuld överförs till 2021.

Beredning:
Presidium 2A21-A3-3I
Förbundschefens förslag till beslut
Miljö- och energinämnden 2OZ7-O3-25, g 16

Expedieras:
KF
KF
KF
KF

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun

Melleruds kommun

8

DALSLANDS MIHöocH ENERGTNÄMNo

sltm MAnrnÄoEspRoTo Ko LL

4

Sammantrådesdatum

2027-03-25

DMEN g 16

Årsbokslut

2O2O

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden beslutar att anta helårsbokslut 2020 för miljö- och
energinämndens verksamhet och lämnar förslaget till direktionen för
fastställande.

Ärendet
iljö- och energichefen redovisar förslag till
helärsbokslut 2020 för Dalslands miljö- och energiförbund.

Förbu ndschefen/m

Beredning:
Presidium 2021-03-11
Förbu ndschefen/m

iljö-

och ene rg ichefens förslag

Expediering:
Direktionen

Justerandes sign
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Dnr KS 20211208

mordn i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn

i

n

g 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1.

god kä n ner Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud

2,

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

å

rsredovisn ing för är 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
m hetsberättelse och revision sberättelse f ör 2020 .

verka

Förbu ndets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det iverkamhetsplan och budget för 2021finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet Ät<R, Stod för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-O.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2020.
. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2021-03-23, g 4.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-04-20, 5 134.
BILAGA
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Dnr KS 20zUz0B
n in

gsförbu ndet

Vä ne rs bo rg

/ M el lerud, å rsredovis

nin

g 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1.

god kä n ner Samord ni ngsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud

2. beviljar styrelsens

å

rsredovisn ing för är 2020.

ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
hetsberättelse och revision s berätte se f ör 2020.

ve rksa m

I

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat årsredovisn i ngen och ti lstyrker
I

a

nsva rsfri het.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 %. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 202L finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet Ät<R, Stod för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-0.

Beslutsunderlag

.
.
.

Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för är 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202L-03-23, S 4.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkä n ner Samord n ingsförbundet

Vä

nersborg/Mellerud

2, beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för

å

rsredovisn ing för

verksamhetsåret 2020.

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

Utdragsbestyrkande

sign
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Kommunfullmäktige

Sa

mord
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g 2O2O

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

2.

år-sredovisning för är 2020.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2020.
Förbu ndets revisorer ha r

g ra

nskat å rsredovisningen och til lstyrker a nsva rsfri het.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget
kapital för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad
det nationella rådet rekommenderar, då det iverkamhetsplan och budget för 202I finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet,
Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet Ät<R, Stöd för uWeckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020, ALL-In
för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-O.

Beslutsunderlag

.
.

Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för är 2020.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202t-03-23, g 4.

Karl Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud,se

Kommunchef

Beslutet skickas

till

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförva ltni n gen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Från: Ann Kickeus <Ann. Kickeus@trollhattan.se>
Skickat: den 6 april 2021.16:42

Till:'koncernkontoret.diarium@vgregion.se';'annika.ek@vgregion.se';
'koncernekonomi@forsakringskassan.se';'Silvija Mehrstam'<silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se>;
'eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se'; 'Lantz Sofia (1485)'<sofia.lantz@forsakringskassan.se>;
'hsn.norra@vgregion.se'; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; 'kommun@vanersborg.se'
<kommun @va nersborg.se>

Ämne: Årsredovisning2020 med bilagor Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Hej medlemmar till Samordningsftjrbundet Vänersborg och Mellerud!
Här kommer 2020 års årsredovisning med bilagor. Tacksam ftir återkoppling angående beslut om
ansvarsfrihet. Behöver ni mer eller undrar över något så hör gäma av er.
Samordningsftirbundet /Ann Kickeus

Ann Kickeus
Förbundschef för:
mord ningsförbu ndet Troll hätta n,

Sa

Li

lla Edet och

G

rästorp

46L 83 Trollhättan

samt:
Sa mo rd n i n gsfö rbu ndet Vä ne rsborg/Me le rud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
46183 Trollhättan
I

Besöksadress: Österlång galan 47 i Trollhättan

Telefon: 0520-496949
www.softleg.se
www.samverkanvg.se
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SAMORDN INGSFöRBU

N

DET VÄN ERSBORG/M ELLER

UD

PROTOKOLLS utdrag
Styrelsem öte Samord n i n gsförbu ndet Vä ners borg/Mellerud
den 23 mars 2021
Dag: Tisdag den 23 mars 2021
Tid: 9.00 - 12.00
Plats: Österlånggatan 47 i Trollhåttan samt Teams
Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

(FK)

Ersättare:
Joakim Sjöling
Daniel Jensen

(vGR)
(Melleruds kommun)

(vGR)
(AF)

(Vänersborgs kommun)

deltar via Teams

deltar via Teams
deltar via Teams

Övriga:
Ann Kickeus, förbundschef
Martin Jansson, verksamhetsutvecklare
Nina lsoaho, ekonom
Asa Berner, samordnare VIN projektet

deltar via Teams $ 1-4
deltar vid $ 5

$ 4 Årsredovisning med bilagor 2020
Arsredovisning för verksamhetsåret 2020 med bilagor har sänts ut inför dagens möte. KPMG
har granskat verksamheten samt därefter upprättat en granskningsrapport som styrelsen fått
utsänt för läsning inför mötet. Ett digitalt avrapporteringsmöte tillsammans med KPMG, vald
revisor, förbundets ekonom från Västra Götalandsregionen och förbundschef har genomförts
den 11 mars, Förbundschef och ekonom beskriver årsredovisningen i ett bildspel som avslutas med ett förslag till beslut.

Styrelsen för Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud beslutar:
att godkånna för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud uppråttad
årsberättelse och årsredovisning 2020 med bilagor

att årsredovisning för 2O2Q samt dess bilagor skall överlämnas till förbundets
medlemmaq Vänersborgs kommun, Melleruds kommun, Försäkringskassan,
Arbetsformedlingen samt till Västra Götalandsregione.l.,

Trollhättan 30 mars

Jt/?. )'.'1.,1 11-r'.'r';'
' Änn
Kickeus / förbundschef
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Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O
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 föftroendevalda 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 rätWisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för år 2020.

Beslutsunderlag

o
.

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande.
u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Komm

BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27,
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Kommunstyrelsen

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rätWisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat,
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens 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 måluppffllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för är 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2021-04-12

Kommunstyrelsen

Kommunfullmaktige for kännedom

Gransknino av årsredovisnins 2020
På uppdrag av oss har Kommunal Sektor inom PwC genomfört granskning av årsredo-

visning 2020.

till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom
positivt
ett
resultat om 16,4 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och
utveckling är tillfredställande efter 2020 års resultat. Kommunen klarar tvä av de firra finansiella målen för 2020.I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den
höga investeringsnivån, undantag frir måluppfullelse f(ir två av de finansiella målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att tvä av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god
ekonomisk hushållning.
Kommunen lever upp

Vi bedomer måluppffllelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillräcklig
utifrån kommunstyrelsens redovisning.
Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den 12 april och vi har beslutat översända den till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom.

För Melleruds kommuns revisorer

')

\*q,fr,#ä-*
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Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - äskande
om medel
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan med att bevilja tilläggsanslag för vård- och omsorgsutbildning
med språkförstärkning.

AlternatM
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag till Kultur- och utbildningsnämnden
avseende vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning under förutsättning att det blir 20
deltagare.
Anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 202I med 400 tkr och med 900 tkr för 2022.
Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för 2023 och 2024.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden begär medel för att genomföra en vård- och omsorgsutbildning
med språkförstärkning för åren 2021till 2024 med 2 700 tkr fördelat enligt nedan:

Belopp Tkr

Period

Ar 1202t augusti till december

400

Ar 22022januari till december

900

Ar 2023 januari till december

900

Ar 2024 januari till juni

500

2700

Summa totalt

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska vara minst 20 deltagare för att
utbildningen ska stafta.
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 meftid . Den 24 april fanns 5 sökande till vård- och
omsorgsutbildning med språkförstärkning,
Kostnaden per deltagare blir för 20 deltagare 135 tkr och om hälften av deltagarna väljer att
inte gå klaft 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 202L-02-23 5 48 ökades
förfogandeanslaget med 3 mkr och uppgår för 2022 och framåt till 3,8 mkr.
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Denna satsning skulle ianspråkta en fjärdedel av anslaget avseende tren2022 och 2023
Samtidigt kan utbildningen ses som en långsiktig satsning. Mellerud har idag en hög
arbetslöshet och undersköterskor prognostiseras som ett bristyrke iframtiden.

Beslutsunderlag

.
o

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 202I-03-24, 9 35
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Årendet behandtas av arbetsutskoltet vid sammanträdet den 4 maj 2O27,
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Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - äskande om medel
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan med att bevilja tilläggsanslag för vård- och omsorgsutbild ning med språkförstärkning.

Alternativt
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag till Kultur- och utbildningsnämnden avseende vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning under förutsättning att det blir 20 deltagare.
Anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 207I med 400 tkr och med 900 tkr
för 2022. Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för
2023 och 2024.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden begär medel för att genomföra en vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning för ären 202L tll2024 med 2 700 tkr fördelat enligt nedan:

Belopp Tkr

Period

Ar I2O2I augusti till december

400

Ar 2 2022januari till december

900

Ar 2023 januari till december

900

Ar 2024 januari till juni

s00

Summa totalt

2700

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

s502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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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 metid. Den 24 april fanns 5 sökande till vård- och omsorgsutbildning med språkforstärkning.
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
KSAU:s och nämndernas presidier. Enligt KSAU:s budgetdirektiv 202I-02-23 5 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 utbildn ingsnämndens protokoll 202L-03-24, S 35

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

till

Ekonomienheten
Kultur- och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningen
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Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att fottsiitta
planeringsarhtet av en vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning från och med
höstterminen 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att äska 900 000 kr per år från kommunstyrelsens
förfogandeanslag för utvecklingsinsatser som avses leda till ökad kvatitd och/eller minskade
kostnader. Totalkostnad för utbildningen under 3 år är Z 7m 000 kronor.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att det ska vara minst 20 deltagare för att
utbildningen ska starta.

Reservation
Ulf Rexefiord resierveltrr sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
De närmaste åren finns ett stort behov av utbildade undersköterskor inom kommunen.
Intresset för vård och omsorg är stort inom bland annat målgruppen utrikesfödda och som dock
saknar formell utbildning.

Idag har vi flera timanstiillda och bidragsansttillda inom kommunens verkamheter som är i
behov av en språkförstiirkning i den reguljära utbildningen. Inom kommunen finns;

t 63 personer som aöetar som timanståillda ch saknar komplett utbildning
. I personer har extra $änster som kommer att upphöra under någon del av året
. 9 personer som är tillwidare anstiillda och saknar komplett utbildning.
Flertalet av dessa medarbetare har inte svenska som modersmå|.

Förkunskaprna till den reguljära utbildningen är hi[a genom att det är en gymnasieutbildning.
Vi ser afr fler skulle bli formellt behörig och anståillningsbara genom att genomgå en förlängd
reguljär utbildning med språkförstärkning. l,Itbildnlngen riktar sig även till personer med
in [å m ingssvårigheter.
Erfarenheten visar att vara anstiilld inom vård- och omsorg samt stod och service stiiller htiga
krav på språkkompetens i både tal och skrift. Utbildningen syftar till att ge fler förutsåttning att
utbilda sig inom yrkesområdet.

Vuxenutbildningen har administrativ kapactet att utöka sitt utbildningsutbud men inte resurser
att tåcka lärarkostnaden om 900 000 konor om året. Planerad start aug 2021.

- aug - dec - 400 tk
Är 22022 - jan - dec - 900 tkr
Är 1 2021

- dec -jan -juni -

4r 32023- jan

900 tkr

Ar 4202a

500 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och utbildningsnämnden

Sammantrådesdatum
202L-03-24

sida
11

Detta blir en ny och utökad verlaamhet och saknar därför finansiering i nuvarande budgetram.
Vid sammanträdet 2A2L42-24 beslutades att återremittera ärendet. Underlaget är alltför tunt
för att utgöra ett acceptahlt beslutsunderlag, det saknas fördjupning kring vilka grupper som
kan söka, prognos för antal elever, samt redan befintliga alternativ. En strirre fyllighet och
detaljrikedom är nödvändigt för att ge politiken underlag för frågestiillningar och
sttillningsåagande. Ärendet redovisas på nämnden 2OZL-03-24.

Beslutsunderlag

.
.

o

S 20 Vård- och omsorgsutbildning med språKörståirkning

!änsteskrivelse 2A2143-24, bilaga 3
Vård- och omsorgsutbildning med integrerad wenska, bilaga 4

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Ordrörande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att försätta planeringsarbetet av en vård- mh omsorgsutbildning med
språKörstiirkning från och med höstterminen 2021.

Kultur- och utbildningsnämnden belutar att äska 900 000 k per år från kommuns,tyrelsens
förfogandeanshg ftir utvecHingsinsatser som avss leda till ökad kvalirt€ odr/eller minskade
kostnader. Tffilkostnad för utbildningen under 3 år är 2 700 000 konor.
Ludwi,g Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnåmnden belutar att det ska vara minst 20
deltagare för att uöildningen ska starta.

Ulf Rexefiord (SD): Kuftur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ärendet

Beslutsgång

I

Ordförande ståller sitt förslag mot Ulf Rexefjords förslag och finner att kuftur- och
utbildningsnämnden bifaller ordfcirandes förslag.

Beslubgång 2
Ordftiran& frfuar på t-uCvig Mossbergs tillägg och finner att det

B€slutet skickac

biFalles.

till

Kommunstyrelsen

lusterandes sign

# #,{/

Utdragsbestyrkande
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Vård och omsorgsutbildning med integrerad
svenska.
Planerad start hösten 2021
Utbildning: Vård och omsorgsutbidning 1500p med integrerad svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundläggandenivå.

Utbildningstid

- ca 2,5-3år

Studietakt
Heltidsstudier.

Förkunskaper
Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen.
lntegrerat i utbildningen:

.
.

Svenska som andra språk grundnivå och ev Svenska

1

Samhällskunskap på grundläggande nivå och ev Samhällskunskap 1al

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till
svenska 1/
svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Upplägg
Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt. Du bör ha tillgång till
dator och internet for att kunna följa utbildningen.
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I utbildningen förekommer arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Oregelbun-

den arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens
schema.
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Kommu nstyrelseförva ltn i ngen

202r-04-28

Änrnor s

Dnr KS 2021196

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för komm u nstyrelsens verksam het en igt förelig ga nde förslag.
I

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 202L, g 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023-2024. Direktiven baseras på
kommunfullmäKiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsuWeckling, skattesats och
befol kn

i

n

gsutveckl

i

n

g.

Den 20 april202L redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv.
Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022för
kommunstyrelsens verkamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan,

Beslutsunderlag

o

r

Tjänstemannaförslag till budget 2022
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 mai 2O27.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

KOMMUN

Datum
202r-04-L6

Diarienummer
KS 2021196

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för
2022-2026 för komm u nstyrelsens verksam het en igt förel igga nde förslag.
I

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 202L, g 48, direktiv till kommunchefens
ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 20232024. Direktiven baseras på kommunfullmäKiges definition av god ekonomisk
hushållning, dialog med partigrupper, aKuella finansieringsförutsättningar,
föruä ntad kostnadsuWeckli ng, skattesats och befol kn ngsutveckl ing.
i

Den 20 april202I redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett
tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv.
Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar forslag till budget för 2022
för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag
Tjänstemannaförslag till budget 2022

Karl Olof Petersson

Kommunchef
Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
Handläggare:
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
el isa

beth.carlstein

@

mel lerud,se

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sam hä lsbygg nadsförua ltn ingen
I

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva ltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

wrlw, mellerud.se

212000-1488

4tr

80 MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Kom m u nstyrelsens förua ltn i ng
Budget 2022
I
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55 384

Budget 2021
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm

90

övrig uppräkningO,5%

t82

Köp av huvudverksamhet

345
3 000

ökat förfogande anslag
Sänkt internränta

-6

lnterna kostnader

7

Omdisponering av telefoni (växel)

323
60 325

Budget 2022

Löneuppräkning för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när
lönerevision är klar.

Nuläge
Byte av personalsystem och investeringar i lT-infrastruktur innebär ökade kostnader för förvaltningen
För 2022 antas att detta kan finansieras av överskott på andra anslag inom kommunstyrelseförvaltningen som tidigare år inte helt har nyttjats. På sikt kommer byte av system som t,ex.
diariesystem och foftsatt utbyggnad av IT-struktur medföra ökade kapitalkostnader som inte kan
rymmas i befintlig ram,
Det finns ett betydande behov av att arbeta med kommunens varumärke genom marknadsföring. En
förutsättning är först att i dialog med olika målgrupper ta fram vad som ska marknadsföras, dvs hur
vill vi uppfattas, vilka förutsättningar vill vi skapa och vad vill vi uppnå, Behovet av marknadsföring
avser både kommunens varumärke som organisation och för att säkra personalförsörjningen så väl
som för att attrahera nya kommuninvånare och företag till Mellerud.

Tillväxtenheten har i nuläget inte resurser för att klara kommande behov och förväntningar när det
gäller planläggning på ett bra och effektivt sätt utefter kommunens mål och visioner för ökad
byggnation och fler som flyttar till kommunen. Med dagens resurser på enheten finns knappt en
heltidstjänst för detta arbete då samtliga handläggare har flera ansvarsområden/uppdrag för att klara
enhetens övriga uppgifter.
En uWeckling med stöd av digitalisering medför ett ökat behov av stöd från enheten för digital service
(EDS) som inte kan hanteras inom nuvarande organisation. I takt med att digitala verktyg används i
allt större utsträckning i organisationen som t ex iPad i skolan, ökar belastningen på EDS och redan
idag har EDS svårt att hinna med alla ärenden. Melleruds kommun har arbetar med tillgänglighet
under flera år, främst kopplat till ffsisk tillgänglighet. Genom den nya policyn- och handlingsplanen för
tillgänglighetsarbete inom Melleruds kommun kommer även ökat fokus att läggas på arbetet med
bland annat information och att göra denna tillgänglig samt arbete om och med själva hemsidan.

Inför budgeten 2021 gjordes en neddragning med 2,0 årsarbetare utifrån tjänstemannaförslaget, De
ena tjänsten som utredare/verkamhetsuWecklare och den andra som informationssäkerhetsamordnare. Effekterna av neddragningarna har blivit större än beräknat, inte minst då färre
personer ska göra fler uppgifter samtidigt som det inte är möjligt att arbeta med
informationssäkerhet.
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Det är nu inte möjligt att arbeta med informationssäkerhet på den nivå som är önskvärt. Bland annat
är konsekvensen att kommunen fortsatt kommer ha låg förmåga att hantera, stödja verksamheterna
och följa upp informationssäkerheten i sin helhet. Det finns heller ingen möjlighet att utveckla det
strategiska arbetet kring informationssäkerhet. Effekter blir också utdragna processer när vi går in i
nya avtal där behandling av kommuninformation/data ingår och bedömningen av
informationssäkerheten, PuB-avtal m.m. kommer ta längre tid. Mer ansvar för detta läggs idag direkt
ute på ansvarig chef och verksamheten som helhet. Utifrån den tidigare beskrivna neddragningen
påverkas möjligheten negativt för att jobba strategiskt med kommunens digitaliseringsutveckling samt
annan verksamhet så som utbildning och användarstöd. Inför 2022 behöver vi åtgärda detta så att vi i
förlängningen inte hamnar i en situation där vi läcker sekretessbelagda uppgifter eller behandlar data
felaktigt så att anställd personal riskerar påföljder eller kommunen åläggs vite på upp till 20 mkr som
lagen föreskriver.
Samtliga av arbetsuppgifterna för tjänsten utredare/verksamhetsutvecklare har fördelats till enheterna
inom kommunstyrelseförvaltningen och byggnadsnämnden. I dagsläget finns kapacitet att utreda
medborgarförslag och motioner men det finns kapacitet att genomföra mer omfattande allmänna
kommunala utredningar. Det är inte heller möjlighet att bistå andra förvaltningar eller nämnder vid
utredningar. Uppgiften att utveckla och driva arbetet med styr- och ledningssystemet gällande
målarbetet utfördes tidigare av utredaren/verksamhetsutvecklare. övertagandet av dessa
arbetsuppgifter klargjordes inte helt. Då denna process måste fungera utifrån kommunallagens krav
på mål för en god ekonomisk hushållning har ekonomienheten hanterat denna process efter
neddragning. Något större arbetsinsats med information till nämnder och förvaltningar om målarbete
och målutveckling från ekonomienheten är inte möjlig i nuläget.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att återkomma med en tjänsteskrivelse för att begära medel
från förfogandeanslaget avseende puckelkostnader för marknadsföringsinsatser, digitalisering- och
säkerhetsamordningsarbetet samt enkätverktyg kopplat till det arbetsmiljöprocessen. Förvaltningen
kommer också lyfta fram behov av utvecklings- och utredningsresurs för 202L och 2022.

Investeringar

KommunsWrelsen inklusive

Budget
2022

EDS Tkr

Anpassning av turistinformationen Dalslands center (inv
Samhällsbyggnad)

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2026

Budget

2025

100 000

Mörkläggningsgardiner Dalslands Center

130 000

Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center

100 000

Rumsavskiljare/ridå Dalslands center

80 000

Belysning Dalslands center

50 000

Ny hemsida

100 000

Diverse inventarier

100 000

100 000

100 000

100 000

EDS Switchar ca 25 per år

600 000

600 000

600 000

600 000

s00 000
100 000
600 000
1 000 000

EDS Huvdswitch
EDS UPS ca 5 per år

s0 000

50 000

EDS SAN (lagringsyta)

400 000

EDS WLC (styr vårt WiFi)

2s0 000

EDS AC i

serverrummet

EDS AP (WiFi

000

s0 000

s0 000

100 000

antenner) ca 60 om året

EDS Datorer och mobiler

s0

till

EDS

s0 000

400 000

400 000

400 000

400 000

s0 000

s0 000

s0 000

s0 000

EDS Diariesystem

500 000

EDS e-Arkiv

300 000

1s0 000

1s0 000

150 000

1s0 000

EDS Politikerdatorer

110 000

110 000

110 000

110 000

1

10 000

2010000 224llll0,lJ 1640000 2010000 2450000

KommunsWrelsen inklusive EDS
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Budget
2022

Rådahallen
Takhiss omklädningsrum handikapp 2 st

Budget
2023

Budget

Budget

2025

2026

0

0

s0 000

Kyl samt ombyggnad cafeteria

100 000

Städmaskin

80 000

Passagegrind

s0 000

Vattenhinderbana

60 000

Styrsystem källaren (investeri ng samhällsbyggnad)

600 000

Bassängmatta över rehab

50 000

810

Rådahallen

Investeringar

Budget
2024

000

100

000

80 000

EDS

Den ökade användningen av digitala verktyg iverksamheterna ställer högre och högre krav på en
tillgänglighet i infrastrukturen. Detta har inte prioriterats tidigare och lösts adhoc. Detta
tillvägagångsätt har fungerat tidigare då vi haft en god ekonomi, Det är dock inte förenligt med god
ekonomisk hushållning och vi behöver få bättre kontroll om vi inte ska hamna i en situation där
verksamheterna får långvariga produktionsbortfall p g a brister i infrastrukturen,
Särskilt viktigt är detta då vi inte har någon beredskap inom EDS.

Idag får varje verksamhet stå för ansvaret och kostnaden själva vilket starkt bidrar till den adhoc
kultur som råder runt detta och ger därmed extra stor sårbarhet. En ordnad investeringsplan innebär
att lyfta över ansvaret för infrastrukturen helt till EDS, vilket är starkt att föredra. Det kommer även
ställa höga krav på att EDS tas med i ett tidigt skede i alla olika projekt för att säkerställa både
verksamheternas produktion och uWecklingsmöjligheter, samt val av arbetsverktyg m m.
Förändringen innebär att EDS kommer få ökade kapitalkostnaderna efter 2022. Detta får beaktas inför
budgetarbetet till nämnderna för 2023.
Nya huvudservrar behövs för att kommunens system inte ska riskera ligga
nere längre tider

400.000

Nyckel hårdvara i vår infrastruktur är dem så kallade switcharna. Utan dessa
ingen tillgång till nätet. Vi behöver byta ut ett antal varje år för att inte få
stopp i nätet.

600.000

ut med jämna mellanrum. Detta för att all
utrustningen inte ska stanna på grund av kortare strömavbrott.

50.000

AC i seruerrummet, Utan fungerande AC stannar all infrastruktur.

100.000

Datorer och mobiler EDS. EDS har högre krav på sina arbetsverktyg än övrig
org för att klara av att stödja övriga.

s0.000

UPS behöver ses över och bytas

Upphandling nytt diariesystem

500,000

e-arkiv är en viktig del av framtida service och lagkrav

300.000

Politikerdatorer

110.000

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
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Prognosen för 2027 pekar på en budget i balans. Efter omorganisation så känns det som vi fått bättre
flyt i våra verksamheter men fortfarande pågår ett arbete att finjustera rutiner. Arbetsbelastningen är
hög och detta sliter främst på våra enhetschefer som utöver chefsrollen har många projeld som skall
genomföras.
När det gäller taxefinansierade verksamheter så håller vi på att se över taxor för VA samt
renhållningskolleKivet. Här har vi anlitat extern kompetens för att se över hur taxorna bör anpassas
för att möta ökade driftkostnader men även hur den höga investeringstakten inom VA påverkar taxan
Detta jobb pågår och kommer vara underlagför taxor 2022.

Förslag 1: ökande kapitalkostnader:
I år har vi lagt fokus på att kartlägga och simulera det utrymme som frigörs årligen

via avskrivningar

som löper ut, Detta gör att vi lättare kan ha kontroll över vilket utrymme som vi kan förfoga till att
finansiera nya investeringar, I tabellen nedan ser nide investeringar202L som saknarfinansiering via
avgifter eller hyresintäkter samt det utrymme som frigörs.

Investeringsobjekt som saknar
finansiering

inv.budget Totalt
2021
driftkostnad

Elverk

400 000
750 000
7s0 000
400 000
1 700 000
450 000
1 360 000
350 000

Lyftning Magasinsgatan
Takbyte
Uppdatering av utemiljöer skolor
Ängenäs Cirkulationsplats
Busshållplats Ängenäs
CentrumuWeckling - torg/parker
Lekplats Ängenäs
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning

2s 000
34
34
35
57

000
000
000
980
16 875
81 400
31 875

600 000
250 000

31 500
18 120

500 000

31 2s0

Trafik/Trivselåtgärder österrådaplan/Telaris 500 000
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal,

31 250

Torget
Gator runt Ugglan
Trafikhöjande åtgärd korsning
N , Ku

ngsg/Bergsg

,

skyltning
2021

Asfalt

100 000

11 250

4 200 000

262 s00

702 000

-490 000

Avgår avskrivningar

Vårt förslag är att projekt Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg, samt Trafikffrivselåtgärder
Österrådaplanffelaris skjuts upp till 2023. Resterande projekt genomförs enligt planerat och att
finansiering sker genom ökad tilldelning i driftbudget med 150 tkr.

Förslag 2 Drift av Hunnebyns deponi.
Under året har även ett arbete gjorts för att utreda hur drift av deponin vid Hunnebyn skall skötas,
Idag är det renhållningskollektivet som bekostar detta. Utredningen har visat att detta är felaktigt och
kostnader för detta skall bekostas av skattekollektivet enligt lagkrav. Eftersom renhållningskollektivet
idag har problem med kostnadstäckning och ett arbete har påbörjats med översyn av taxan så är det
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viktigt att denna kostnad flyttas från kollektivet, Ifall vi inte får täckning via skattekollektivet så
uppfyller vi inte lagkrav samt att renhållningstaxan får anpassas för att klara att bära denna kostnad.
Driftbudget utökas med 500 tkr som går till att finansiera kostnader för drift av Hunnebyns deponi.
Detta skall enligt lag inte belasta renhållningskollektivet.

Budget 2022
i 1.., t'r rti
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27 215

Budget 2021
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm

185

övrig uppräkningO,5%

290

Köp av huvudverksamhet

60

Deponikostnad renhållning till skattekollek.

500

Kapitalkostnader

150

-2

Sänkt internränta

lnterna kostnader

rtl

-875

Omdisponering av telefoni (växel)

-45

Budget2022

25 369

Löneuppräkning för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när
lönerevision är klar.

övrigt som överuägts:
Vägbidrag

I budgetarbetet har vi även vägt in tidigare beslut om att uppdatera reglemente samt storlek på
vägbidrag till enskilda vägar. Ett genomförande av detta skulle innebära ett ytterligare budgetbehov
på 180 tkr. I detta förslag har vi valt att skjuta på denna revidering och ligga kvar på dagens nivåer.
Sandlycke gård
Vi har även tittat på engångskostnader som tillkommer och saknar täckning i samband med förväruet
av Sandlycke gård. Här har vi ålägganden om att vi måste rusta upp fastigheten och ta bort ett antal
förfallna byggnader samt rusta upp området. Eftersom vi i detta budgetförslag inte har täckning för
dessa kostnader så kommer vi att få utföra dessa uppgifter i ordinarie driftbudget vilket gör att vi får
lösa det stegvis under en längre tid.
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Investeringar

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025

Budget
2026

e
Tekniska övergripande

300 000

Centrumutveckling - torg/parker

nde

Summa

300

000

300

000

300

000

300

000

300 000

000

300 000

1 000 000

000

1 300

300

000

1 500

000

300

etsenheten
Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)

1 500 000

1 500 000

400 000

Bryggor Sunnanå, utbyte
Brygga Gästhamnen Håverud
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF
Tillgänglighetsanpassning kommunhus -

400 000

450 000

000

3 000 000

2 000 000

Bergs ombyggnad
om

nad IT

s00 000

Om -Ny byggnad förråd

2 s00 000

Takbyte

750 000

Fönsterbyte Georgsgatan

400 000

Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)

400 000

Parkering Vita Sannar (nytt avtal)

1 000 000

1 000 000

400 000

Äsebro skola, fettavskiljare köket

130 000

Äterställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

7s0 000

500 000

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

400 000

450

000

500

3 000

3 000 000

000

3 000 000

3 000 000

800 000

400 000

300 000

16 280
nheten

500 000

3 800 000

Vita Sannar toalett norra stranden
bla

000

3 3oO 000
3 000 000

Konstgräsplan, gräs, belysning

Summa

000

2 500 000

Kroppefjälls förskola Ventilation
Mark eller fastighetsköp

400

900 000
1 300 000

Solceller

Elverk

1 500 000

2 100 000
100

nt

1 500 000

ooo

1s 300

000

11

lso 000 7 100 000 s 000 000

Gatu och
Nya eller utbyte komponenter
Uppdatering av lekplatser

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

300 000

300 000

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Reinvestering asfalt

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Utbyggnad Sapphult

300 000

Utbyte Gatubelysning

s00 000

Belysning Lilla spåret. Åsensbruk

800 000
500

000

s00 000

Trafi kfFrivselåtgä rder Österrådaplanfl-ela ris

s00 000

Gator runt Ugglan

500 000

500 000

500 000

1 700 000

Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg.
Trafikutredning tung tfk Ö Ind område

300 000

2 000 000

300 000
1 000 000

34
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Trafi khöjande åtgärd korsning

s00 000

N.Kungsg/Bergsg.
Trafi k/Trivselåtgärder Österråda pla nffela ris

500 000

Utbyte badbrygga Vita Sannar

200 000

GC

1 700 000

väg Dals Rostock norra

Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen
Ny infaft

0

0

5 000 000

+ parkering Lunden

500 000
1 s00 000

Aktivtetsområde som kompletterar Parkgatan
500 000

Ny traktor
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal,
skyltning

100 000

Sandlada

200 000

2 000 000

1 000 000

Sad6ns

11 900

Summa Gatu och

Offentl

oo0

000 12800

heten

6 300 000

ren

Nya eller utbyte komponenter

Asfallt vid Hellbergs FTl-station

0

0

0

0

0

0

o

250 000

llt FTI station Dals Rostock

2s0 000

renhållni

250 000

Summa

0

Serviceenheten
Stekbord Äsebro

70 000

Diskmaskin Fagerlid

s0 000

Ugn Karolinerskolan

150 000
50 000

Kylffrys Åsebro
Ugn Fagerlidsskolan

100 000

Kokgryta Rådaskolan

250 000

Ugn Nordalsskolan

100 000

Buffdline Råda köket

150 000

Avsvalningskyl Skållerudshemmet

50 000
75 000

Ugn Äsebro kök
Köksblandare Råda köket

lokalvården
I Summa Serviceenheten
Maskiner

80 000

000
400 000

000 100 000
450 000 175 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

15 100 000

6 800 000

s 200 000

13 100 000

14 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

2 000 000

1 000 000

30 000 000

7 000 000

7 000 000

1 000 000

500 000

s00 000

s00 000

1 000 000

6 000 000

000
5OO 000
100

100

100

100 000

100 000

lvA-verksamhet
Nya eller utbyte komponenter

Sanering ovidkommande vatten
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn.
Köpmannebro
Östra lärn
Da gvatte na n lä g g n i n ga r

Vita - Mellerud
Anolfsbyn-Åsensbruk

6 000 000

Solceller inkl. papptak

1 300 000

250 000
480 000

Sunnanå ARV värmesystem

250

Sverkersbyn-Dals Rostock

Intagsledning Vita sannar fördyring

15 000 000

000

2 000 000

10 000 000

-1 000 000

Backa-Sällsäter intäKer

35
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Budget 2022

Tjänstemannaförslag

8

Backa-Sällsäter flyttas frän -21

1 500 000
300 000

Skalskydd Sunnanå

Tak Sverkersbyn lågvattenreseruoar
Nya personalutrymmen VA

Nytt kartsystem
Utbyte PLC anläggningar

800 000
5 000 000

500 000
2 200 000

1 000

000

1 300

nad VA

Nya eller utbyte komponenter

000

2 000

000

2 000 000

000

250 000

Kretsloppspark Hunnebyn

250 000

2s0

000

250

000

250 000

100

000

100

000

100 000

10 000 000

Nytt vågprogram

200 000
500

Nya eller utbyte komponenter
Panna Kroppefiäll

100 000

PC Klippvägen brännare

150 000

PC Södra Åsen brännare

150 000

PC

100

000

2 000 000

Äsebro ny panna

175 000

2s0 000
15 000

000
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2027-04-28

ÄRenor z

Dnr KS 202L|L0B

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut, antar
Gemensam livsmedels- och måltiCspolicy 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.

Sammanfattning av ärendet
Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra kommuner.
Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i
Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett näWerk för kostchefer. Nätuerket 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 verkamheter 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,

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad Gemensam liusmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna

o
o

och Säffle kommun.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2OZI-O3-24, g 33.
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Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 60. (Skickas ut efter justering)
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse

BILAGA

Ärendet behandtas av arbetsutskottet yid smmanträdet den 4 maj 2021,
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MELLERUDS

Sa m hä I lsbyg g

KOMMUN

nadsförva ltn i ngen

Datum
2021-04-23

Diarienummer
KS 2021/108

Sida

r

(2)

Kommunfullmäktige

Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande
beslut, antar Gemensam livsmedel- 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 20t7, Q 48.
Sammanfattning av ärendet
Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd for att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra 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.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförva ltningen

KOMMUN

Datum
2021-04-23

Diarienummer
KS 20211108

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna

o
.

och Säffle kommun.

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202I-03-24, 5 33.
Socialnämndens beslut 202I-04-27, $ 60, (Skickas ut efter justering)

Martin Zetterström
Enhetschef Kost/service

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

0530-181 77
ma rti n.zetterstrom@ mel lerud. se

Beslutet skickas

till

Dalslandskommunerna
Säffle kommun
Sa m hä I I sbyg g

nadsc hefe n

Enhetschef Kost och seryice

40

Sida

2 (2)

MELLERUDS KOMMUI{

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden

S

z02l-43-24

33

sida
7

DnTKUN 20zl/40

Svar på remiss - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun, revidering
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att stiilla sig bakom förslag till Gemensm livsmdeloch målAdspolicy ftir Dalslandskommunenm rch Siiffle kommun, enligt föreliggande förslag.

ReservaUon
Ulf Rexefiord (SD) och Ludwig Mossberg (M) reserverar slg mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulf Rexefjord (SD) lämnar föliande anteckning till protokollet:
T förclaget angående Livsmdels rch m,llltidspolicy för Dalslandskommunema och Säffie ftnns
under strcket srytälkost en skfvning om att erbjuda specialkost och karisfibttsEnpsad mat
om mdicinska, etisk eller retBiöx skiil föreliggen

Mdia'nskt anpsmd kast är sjätuklarfi men StefrtgMenoRratena anrer inte att det frnns nägon
anldning att erbjuda etiskt eller religiöst anpasad fost, det finns tvärtom all anledning att inte
göra

dettai

Sammanfattning av ärendet
LivsmedeF och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspeKiv på måltidema och vara en
vägledning för alla komrnunala verksamheter iarbetet kring måftiderna.
Llvsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebiir att
för samfliga livsmedelsom upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ståillas på
livsmedelsproducenterna som säkerståiller att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstiirningar
begränsas, att människor i livsmedelsprrduKionen får mänskliga rättigheter och skiiligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att ink<ip av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Policyn är framtagen av koskhefer i Dalslandskommunema och Säffle kommun samt i samråd

rned miljöstrateg på Dalslands Miljö- och energikontor.
Enhetschefen fcir serviceenheten redogör för ärendet.

Eeslutsundedag

.
.

Tjänsteskrivelse 2021-03-15
Måltidspolicy 2A2l

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

ls
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MELTERUDS KOMMUI{

SAM MAl{TRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och utbildningsnåmnden

Sammanträdesdatum
2A21-43-24

sida

I

Förslag Ull beslut på sammanträdet
Ordftlrande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ståilla sig bakom
förslag till Gemenmm liusmdel- och måltidspolicy för Dalslandskommunema och 5iiffle
kommun, enligrt föreliggande förslag.
Ulf Rexefjord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att stiilla sig bakom förslag till
Gemenmm lircmdel- xh måltldspliry för Dalslandskommuneff a och fiäffle kommun, enligt
föreliggande förslag med ändringen att skrivningen om etiskt och religiöst anpassad kost styrks

ur pllcyn.

Beslutsgång
Ordföranden stiiller förslagen mot vamndra och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller ordförandes ftirslag.

Omrtistning begärc
Kultur- och utbildningsnåmnden god känner följande

besl

utsgång

Ja-röst ordförandes förslag
Nej-nist Ulf Ro<efjords till förslag.

Omrilstningsrcsultat
Med 3 ja-röster för Ulf Rexe$ords förslag och 4 nej-röster ftir ordförandes fönslag beslutar
kulb.rr- och utbildningsnämnden att bifialta ordförandes förslag.

Anna Sanenoen

Parli
fc)

Ann{hristin Larsson

(KD)

Ludwio Mossbero
Carina Walterlin

fM)
(KIM)

Marianne Sand-Wallin

(s)
(s)
fsD)

Ordinarie ledamöter

Anwar Rasul
Ulf Rexefiord

Ersättarc

ltei
x
X

X

x
x
4

till

Enhetschef för serviceenheten
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

# fl,u

la
x

Summa

Beslutet skickas

Parti
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ÄneNoe s

Dnr KS 202L1214

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskn'fter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag tilländring under $ 20,fjärde stycket:
Nuvarande lydelse: IJnder tidspenbden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 fl. Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.
Ny lydelse: Hundar ska alltid uara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplaBer där det tydligt framkommer på nformatr'onstavla uppsatt av kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att $ 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.

Beslutsunderlag
r Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskn'fter för Melleruds

r
.

kommun.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 202I-04-20, 5 133.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

2021-04-20

s 133

sida
5

Dnr KS 202L/214

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag till ändring under $ 20, fjärde stycket:
Nuvarande lydelse: lJnder tidsperioden från och med den 1 maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 $). Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar
Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september,
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att $ 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala

badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.

Beslutsunderlag
. Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskn'frer för Melleruds

o

kommun.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala

ordningsföreskrifter för Melleruds kommun med föreliggande förslag till ändring under $ 20,
fjärde stycket:
Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplaBer (se 3 !). Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.
Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplaBer där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.

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

J

Utdragsbestyrkande

sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhä llsbyggnadsförvaltn i ngen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
202L-04-09 KS202tl2r4

Sida

t

(2)

Kommunstyrelsen

Förslag om tilläggsbeslut; ändrad föreskrift för A|lmänna
Iokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att upprättat förslag till tilläggsbeslut om
ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun.
Föreskriften som lyder " Under tidsperioden från och med den 1 maj till och
med den 31 september får inte hundar vrstas på Melleruds kommuns
Det ska vid dessa badplatser finnas tydlig skyltning om
badplatser (se 3
ftirbud av hundar. "ändras till " Hundar ska alltid vara kopplade på de
kommunala badplatserna och får endast bada på de badplatser där det
tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen"

I.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får idag hundar inte bada på
de al män na badplatserna. Sa m häl lsbyggnadsförvaltnin gen föreslår att
föreskrifterna ändras så att hundar får bada på de allmänna badplatserna
men på bestämda platser.
I

Beslutsunderlag
Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter fcjr Melleruds
kommun.

r

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas
inom områden för de allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik,
Näs badplats och Sundserud under tiden 1 maj - 30 september.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att $ 20 i de kommunala
ordningsföreskrifterna ändras så att hundar tillåts vistas året runt inom de
anvisade områden i anslutning till de kommunala badplatserna. Det
kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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MELLERUDS

Sa m hä I lsbyg g nad

KOMMUN

Datum
2021-04-09

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park

sförva ltn

ge n

Sida

KS 202r12L4

2 (2)

patrik.storm@ mellerud,se
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n

Diarienummer

0s30-18394

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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MELLERUDS KOMMUN

KOM MU NAL FORFATTNINGSSAM LING

Flik

o

Titel

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN
Fastställd av KF Q 23
Ersätter q 30/2013

Den 22 alril2OL4
Utbytt den

Sida
Siqn

1:5

Melleruds kommun föreskriverföljande med stöd av 1 $ förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993 :16L7).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1S
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns
3 kap ordningslagen (1993:16t7).

i

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Melleruds kommun ska upprätthållas.

2S

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
1 kap 2 $ första stycket 1- 4 ordningslagen, om inte annat anges.
För områden som Melleruds kommun har upplåtit till torghandel gäller också Mellerud
kommuns föreskrifter om torghandel. För uteserveringar gäller även riktlinjer för
uteserveringar i Melleruds kommun. När det gäller lagen om gångbanerenhållning och
skyltning fin ns ytterligare föreskrifter.

35

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2
g andra stycket ordningslagen ska följande områden jämställas med offentlig plats:

o
.
.
.
o
.
.
o

Melleruds Resecentrum med vänthall. (Allmänheten har endast tillträde till vänthallen
under angivna öppettider. Om en obehörig bereder sig tillträde till vänthallen under
övrig tid faller detta under brottsbalkens bestämmelser om olaga intrång.)
Sunnanå hamn
Dalsland Center
Fastigheten Nornan 2 (Tingshuset)
Följande skolgårdar: Nordalsskolan, Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet,
Kaiolinerskolån, Fagerlidskolan, Dals Rostocks skola, Åsens skola och Åsebro skola
Följande idrottsanläggningar: Rådavallen, Brunnsvallen, Håvåsen samt Rudevi
Följande kommunala badplatser: Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och
Sundserud
Följande motionsspår beläget i: Åsensbruk, Dals-Rostock och Vita Sannar

45

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 5, 10 5, 11 g, 12 $ och 13 $,
15 5, 15 $ och 17 5, bör berörda förvaltningar inom Melleruds kommun ges tillfälle att
yttra sig.

Lastning av varor

ss

ViJ lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts förtillfälliga olägenheter
genom damm, spill eller dåligt tut<t.

47

MELLERUDS KOMMUN

KOM

MU

NAL FORFATTNINGSSAM LING

Flik

o

Titel

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FOR MELLERUDS KOMMUN
Fastställd av KF 6
Ersätter 6 30/2013

23

Den 22 aDril2OI4

Utbytt den

Sida

Siqn

2:5

Avlastning och tillfällig uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Schaktning, grävning och dylikt

65

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt

att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7E
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske mellan kl.22.OO och kl. 07.00 utan
polismyndi ghetens ti llstånd.

Containrar

8S

Tillstånd till uppställning krävs enligt 3 kap 1$ ordningslagen. Ägaren eller
nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer.

Vid utplacering av containrar ska brandskyddsaspekter beaktas och hänsyn ska tas till
framkomligheten och tillgänglighet för motor-, gång- och cykeltrafiken.

Markiser, flaggor och skyltar

es

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
(trottoar) eller cykelbana på lägre höjd än 2,60 meter eller över en körbana på lägre höjd
än 4,50 meter. För skyltning inom detaljplanelagt område krävs bygglov.

Skyltning med hänsyn till funktionshindrade

105
För uppsättning av anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet
på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten, (SFS 1998:814).
Skyltning av detta slag ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med

hänsyn till möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området. (PBL 2010:900, kap 2,6 g, punkt 7)

Affischering
11

S

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig
plats.
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamå|. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning
12S

o
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till p ersoner pa
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande, utan tillstå nd av
polismyndigheten.

Insamling av pengar

135
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
Når insamlingen sker i samband med framfdrande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

145
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats, annat än i samband med
tillåten servering. Förbudet gäller fer på allmän plats samt inom de områden som nämns
i 3 $ samt kommunala lekplatser.
Ambu lerande försäljning

lsE

Ambulerande försäljning på offentlig plats, enligt 3 5, kräver tillstånd från
polismyndigheten

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

165
Enligt 3 kap 7 $ ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett
avstånd av 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och
kyrkogårdar, dels isyfte att upprätthålla den allmänna ordningen, dels isyfte att
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på Melleruds kommuns
idrottsarenor under pågående arrangemang.
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Sprängning och skjutning med eldvapen och dylikt

179
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen. Tillstånd
krävs även för användning av luftvapen, fjädervapen och paintballvapen.

Badförbud

r85
Bad är förbjudet i slussområden

i Dalslands kanal inom Melleruds kommun och i närheten

av markerade elkablar.

Hundar

res

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20-21 55. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund/assistanshund tillsammans med
synskadad person eller för polishund i tjänst. Förare av assistanshund ska kunna uppvisa
godkänd tjånstelegitimation för sig själv och för hunden efter avlagd och avklarad

examen.

20s

Hun?ar ska hållas kopplade på offentlig plats enligt 3 $, inom utmårkt område på Oifogad
karta (bilaga 1), på begravningsplatser och kyrkogårdar samt i kommunala parker.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
På plats där hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer eller annan vedertagen ID-märkning så som chips eller

tatuering.
t"lnder tidsperioden från och med den t rnaj till och rned den 31 september får inte
hundar vistas p& Melleruds kornmuns badplatser (se 3 5). Det ska vid dessa badplatser

finnas tydlig skyltning orn förbud av hundar.

21

S

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentllga platser nämnda i 3 $, inom
utmärkt område enligt bifogad karta (bilaga 1), längs allmänna vägar samt i kommunala
parker och kommunala planteringar.
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Camping

228

Camping får endast förekomma på Oe platser som är anvisade för camping

Ridning

23S

Ridning är förbjuden i samtliga skid- och motionsspår i Melleruds kommun om inte annat
anges.

Avgift för att använda offentlig plats

245

Föränvändning av offentlig plats och område som Melleruds kommun jämställt med
sådan plats, enligt bifogad karta (bilaga 1), har Melleruds kommun rätt att ta ut en avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

överträdelse av lokal ordningsföreskrift

2ss

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av de ovan nämnda
föreskrifterna kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 $ andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007
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och förverkande.

FöREDRAGNINGSLISTA
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en

ARENDE 9

Dnr KS 20201359

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
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, 5 160, 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

r Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 160,
. Slutredovisning av investering.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Ärendet behandlas av arbetsutskoltet uid sammanträdet den 4 maj 2O21.
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Kom m u nstyrel seförva ltn

KOMMUN

Datum
202t-04-21

i

nge

n

Diarienummer
KS 2020/359

Sida

I

(1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
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, 5 160, 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

o
e

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 160
Slutredovisning av investering,

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rrvärme/fastig het

till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbygg nadschefen

Ekonom samhällsbyggnadsförva ltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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'WU* o175i{

VITA SANDAR

ia

i

e

P :'n

Mellerud 202L-04-L7
Redovisning av väggavskjiljare i servicehus.

lnvesteringen har utförts und er 2020 och beloppet
Blev 24729:70:- exl moms.
Se bifogad faktura.

Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB

54

beteckn

Fahtura
Fakt nr / Kundnr

Fakturadatunr

2020-07-ts

6450

102287
Fakturaadress

Vita Sandars Camping

Box

14

46421 Mellerud

Vår referens

Tomas Henriksson

Ert ordernr

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum

2020-08-14

Jonas Wessman

Er referens

\'\ta

Leveranssätt

Arftr
Awik

Lev

ant

Enh

a-pns

25 Iim

470,00

Resa/trsp

lst

790,00

790,00

8x950x2150 Laminat

6st

860,00

5 160,00

st

180,00

4 320,00

st

52,00

1248,00

600,00

600,00

65,00

65,00

16,00

96,00

Benämning

Summa

leveransdatum

Montering av skärmväggar toaletter
Arbete

ProfilaluAH I
Profil alu AH 0
Frakt
Silicone

Bon 2-3 mm

,t$

lst
lst
6st

I

750,00

16

pås

14,30

228,80

Plugg Speed

6

pås

32,00

192,00

Skruv 6x20

2 päs

14,95

29,90

Cirkelsågklinga 165

1st

250,00

250,00

Plåtskuv RF 3,5x13

Netto

Exkl moms

Moms %

Moms kr

öresavr

ATT BETALA

24 729,70

24 729,70

25

6182,43

-0,1 3

30 912,00

Adress

Telefon

DGTBYGGAB
Ekholmen l0

0530-l0ss l

464

24
24

I

9l

Momsreg.nr

s855652073950 I
Bankgiro

5245-2s62
Dals Rostock

Godkänd för F-skatt

Organisationsnr

5s6s20-7395
lntemet

www.dgt.se

e-post

55

tomas@dgt.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

sida
49

Dnr KS 202A/359

s 160

Vita Sandar Camping - godkännande av investering iväggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.

I

1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 konor).

2.

ge t.f. kommunchefen i up@rag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara

10 år'

Sammanf,attning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 15 maj 2020 ansökt om att kommunen godkänner en
anvestering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå tilt 75 tkr. Begärd avskrivningstld är 10 år.
Enligt telefonsamtal 2020-05-29 med arrendatorn har han har fått en muntlig prisuppgift från
byggföretaget att kostnaden kommer att gå på 25-30 tkr. Med anledning av pågående pandemi
är det bråttom att genomföra ombyggnaden och därför finns ingen skriftlig offert.

Beslutsunderlag

r
.
.

Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 205.

Förclag

l:e

till b€slut

på sammanträdet

vice ordförande Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten S herr- och damavdelningarna.

I

1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).

2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning
investeringen.

3.

avskrivningstiden ska vara 10 år'

Beslutsgång

l:e

vice ordförande frtgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Vita Sandars CamPing AB

T.f. kommunchefen
Ekonom

hällsbyggnadsförvaltningen
Utdragsbestyrkande

sign
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Dnr KS 202t1235

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte
av stenplattor bakom seruicehuset
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

>o<

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 202L 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

o
r

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27,
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av stenplattor bakom servicehuset
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende
av 25 tkr (25 000 kronor).

utbyte av stenplattor bakom servicehuset till

2, ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån

ett belopp

redovisad slutredovisning av

investeringen.

3,

avskrivningstiden ska vara

rc<

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 zs tkr.

Beslutsunderlag

o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rrvä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Vita Sandars Camping AB
Sam hä lsbygg nadschefen
I

Ekonom sam hällslbyggnadsförvaltn ingen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kom m unstyrel seförva ltni ngen

464 BO MELLERUD
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Melleru d 2O2L-04-20
Kom m u nstyrelsen

464 80 Mellerud
Godkänande av investering.
Bakom servicehuset har vi bytt ut dom gamla stenplattorna

från början av 8O-talet då hela området har sjunkit och blivit
snett. Arbetet är redan utfört då peter mossberg på
samhällsbyggnadsförvaltningen justerade dagvattenbrunnen
hörnet samtidigt som också sjunkit ca en decimeter.
Muntlig offert från Vaidas byes&Mark Ab är 25 000:Exl moms.

Yrkad avskrivningstid 20 är.
Bilaga 1, bild före.
Bilaga 2, bild efter.

7v,4

lPd

Jonas westman

Vita Sandars Camping Ab
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VITA SANDARS CAMPING
ir 202t-ll4-i6 i5:!J
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1

t1

Med vörrliq hiiisnirtg,
Jonas Wq.strttan
+4653073075
Mail
1

(il vite sa nd

a

rsc

a

nrl.l

i t

ltl. se

rvw,,v. Vrtnsarrciaiscarnprincl.st:
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E-post-mail@vitasandarscamping.se

2021-04-16

Namnlös
VITA SANDARS CAMPING
k
ft

2021 -04'1

':VITA

6 1 5;aC

SANDARS CAlvlPiNC <mail@vitasarrdarscampinq.se>;

2

Med vånlig hälsning,
Jonas Westman
+46530730751

Mail
@vitasandarscarnping.se
www. Vitasandarscamping.se

https ://webmail.fsdata. se/owa/#path=/mail/i nbox
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FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2027-04-28

ARENDE 11

Dnr KS 202L/236

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk
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

rc<

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 april202I 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 ss ttr.

Beslutsunderlag

.
o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 4 maj 2O27,
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KOMMUN

Datum
2021-04-2r

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS 20211236

1 (1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk
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

>o<

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 april202L 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 ss tkr,

Beslutsunderlag

o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rrvä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Vita Sandars Camping AB
Samhä llsbyggnadschefen
Ekonom sam hällsl byggnadsförvaltn ingen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Melleru d 2O2L-04-20
Kom m u nstyrelsen

464 80 Mellerud
Godkänande av investering.
Vi avser att lägga nytt marktegel brevid garage/glasskiosk
som ska ersätta den fula sjöstenen och dom utslitna
schackplattorna.

Mutlig offert från Vaidas bygg&Mark Ab är 35000:- exl moms.
Yrkad avskrivningstid 20 är.
Bilaga

1-,

som det ser ut nu

Bilaga 2, som det kommer bli.

onas Westman

Vita sandars Camping Ab
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SANDARS CAI\lPlNG <mail@vitasandarscarnping.se>;

Med vårrlig liålsnirrg,
Jonås Westfilan
+ 4653073075
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

202t-04-28

Äneruoe

rz

Dnr KS 202t1237

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende pergola
över uteserveringen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar 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

>o<

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 april202L ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende pergola över uteserveringen.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 605 tkr. Begärd avskrivningstid är 15 år.

Beslutsunderlag

.
r

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Arendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O2I.
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KOMMUN

Datum
202r-04-21

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer
KS 20211237

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
pergola över uteserveringen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar 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 n< 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 april202I ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende pergola över uteserueringen,
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 605 tkr. Begärd avskrivningstid är 15 år.

Beslutsunderlag

o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rruä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Sa m hä

|

lsbygg nadschefen

Ekonom sam hällslbygg nadsförvaltn ingen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Melleru d 202L-04-2O
Kom mu nstyrelsen

Melleruds kommun
Godkänande av investering.
Vi avser att montera en pergola på L30 kvm över

uteserveringen för att vädersäkra ca 100 sittplatser och även
coronaanpassa verksamheten med tillräckligt antal platser.
Bygglov söktes ifebruari men beslut har dragit ut på tiden av

olika difusa anledningar.
Kostnader:
Seaside garden, 450 000:-, Bilaga 1

Montage ,50 000:-, muntlig offert.
lnfravä rma re, 34 000:-; Bilaga 2

Belysning,30 000:-, muntlig offert MEA
Arbete värme/ belysning 31 000:-, muntlig offert MEA

Totalt: 605 000:- exl moms.
Yrkad avskrivningstid 15 år
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Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB

70

@

Offert
Offednr/Ku ndnummer

4303

Offertdatum

5564256450

2021-04-11

Fakturaadress

Leveransadress

Vita Sandars Camping

Vita Sandars Camping AB

Vita Sannar

Box 14

!
I

I
464

21

I

464-25 Mellerud

Mellerud

lngvar Ericsson

Er referens

Jonas Westman

Vår referens

Ert ref nr

07069091 35

Beta lnin

Leveransvillkor

Se nedanstående

Giltig tom

2021-05-11

Leveranssätt

Schenker

Dröjsmålsränta

9,00 %

Artnr

g

svillkor

Summa

A-pris

Antal Enh

Benämning

Se nedanstående

1 st kundanpassad 129 kvm SG-väderskyddslösning till

Vita Sandars Camping, baserad på basmodell 1 i film nr

1

och den kundanpassade Modell Borgholm Lundegård.
2 st öppningsbara terrasstakenheter bildar en fristående

pergolatakenhet 995 x 1300 cm enl bygglovsritning 899-0.

Jy'

Aluminiumstommens std färg är vit, beige, antracit alt rost.
lnbyggd regnavrinning i frontprofilerna och benstolparna.
2 st matchande skyddstak av aluminiumprofiler och glasfiber-

paneler skyddar motorer och takdukarna i infällt läge.
2 st takdukar av viVbeige armerad Serge Ferrari PVC-väv

med ljusgenomsläpp. Dukarna drivs med fjärrstyrda SafetyBox-

motorer är brandklassade cch tål '"'indb-var upp till 17

rnrs.

450 000,00

Paketpris för SG-lösningen ovan inkl frakt, exkl montage

Paketpris 390 000 kr om kund gör mittbalkskonstruktionen.
Monteringen görs av 1-2 man, lokalt anlitade av beställaren,
som också direktanlitar vår auktoriserade montageledares

medverkan i löpande räkning alt fast pris efter låst order,
Totalt
450 000,00

Mervärdesskatt tillkommer

Betalningsvillkor: 50% vid order för start av tillverkning och 50% vid leveransen. Alt 60 mån leasingavtal enl offert.
Leveranstid normalt 5 veckor plus montagetid.

Adress

SEASIDE GARDEN AB
Skallebackavägen 13
302

41

Halmstad

Tel

lnternet

035-53 000

www.seasidegarden.se

Fax

Bankgiro

e-post

0761 041 850

501 1-1459

info@seasidegarden.se

Företagets säte

Organisationsnr

Momsreg.nr

Halmstads kommun

556350-9750

sE556350975001
Godkänd för F-skatt
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MELLERUDS ELEKTRISKA AFFÄR AB

OFFERT

Org.nr: 556237-3398

2021-04-L6

Kund: Vita Sandars Camping
Avser: Värmare på uteservering

6st infra-värmare.
Ställbar effekt. Max 2,3kW
Regleras med fjärrkontroll.

Monterat och klart

Pris: 34000 kr exkl. moms

Adress:

Hantverksgatan 3
464 34 MELLERUD

Telefonr
Butiken:0530-100

13

Sten: 070-571 83 27
Johan: 073-332 03 67

Bankgiroi

E-post:

mea.mellerud@telia.com

862-437r

IBAN/SWlFTl
s

E60800000082347 40004 4s9

SWEDSESS
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
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n

2027-04-28

gen

Änrruoe rg

Dnr KS 20201678

Svar på medborgaförslag om seniorbiljett
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 202I

och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023

får detta beaktas i budgetarbetet.
Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kostnadstäckning
för införandet saknas i dagsläget.

Sammanfattning av ärendet
ett medborgarförslag den 28 oktober 2020 att Melleruds
kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare över 65 år,

Claes Sandström, Mellerud, föreslår i

Medborgaförslaget motiveras genom att fleftalet angränsande kommuner har inföft seniorkoft
och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara. Det är bra för både miljön,
trafiken och livskvalit6n att resa kollektivt inom hela vår zon.
Handläggare har efterhöft 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 lilarärdiga kommuner är ca 90 o/o.

Alternativ
65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Fast kostnad
348 975
348 975
t7t 720

Årlig kostnad
348 975
413 600
L7L 720

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 202L. 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.
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Handläggarens bedömning är att det vore en seruice 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 Wå förslag till beslut finns.

Beslutsunderlag

r
.
o

Medborgaförslag
KalVl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202L-02-25
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet hehandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27.
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-04-13

Diarienummer

Sida

K520201678

1 (3)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om seniorbiljett
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i
uppdrag att utreda frågan vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande
sammanträde.
Eventuella kostnader för 202L och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023
får detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning
kostnadstäckning för införandet saknas i dagsläget.

tillatt

Beskrivning av ärendet
Inlämnat medborqarförslag
Claes Sandström, Mellerud, föreslår i ett medborgarförslag den 28 oktober 2020

att

Melleruds kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken for medborgare över 65 år.
Medborgarförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har infört
seniorkot och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara, Det är bra
för både miljön, trafiken och livskvalitån att resa kollektivt inom hela vår zon.
Förfrågan om tillköp
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.
Ekonomiska konsekvenser
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
seniorkoftserbjudande i andra likvärdiga kommuner är ca 90 o/o.

Alternativ

Fast kostnad
348 975:348 975:L7L 720:-

65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Ädig kostnad
348 975:413 600:-

771720:-

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Från det att Västtrafik fått ett

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

75

kommunen@mellerud.se
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K520201678

2 (3)

skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan
inforas.
Komplettera nde information

Senioren kan via seniorkoftet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.
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Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.
Slutsatser
Handläggarens bedömning är att det vore en service för seniorerna att kunna resa kollektivt
utan att betala för månadskoften. 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

r
.

Medborgarförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,2027-02-25
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202r-04-13
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K520201678

3 (3)

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef

Freddie Carlson
Bygg lovha nd lägga rel-inspektör

0530-181 69
fredd ie.ca rlson@ mel lerud. se

Beslutet skickas

till

Avsändaren
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Mellerud Kommun

Göteborg 25 februari 2021

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Mellerud kommun
Här kommer er kostnadskalkyl ftir fria resor ftir seniorer ftir målgruppen 65 år och
äldre samt målgruppen75 är och äldre.

Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms,

1.

Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt
kort tas ut ftir atttäckaVästtrafiks kostnader ftir att administrera detta
erbjudande fiir kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet,
eller i samband med att kortets hållbarhet har gätt ut (normal hållbarhet fijr
dagens kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och ar, utan en
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad,
brevutskick och Västtrafiks arbetstid.

2.

Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det

intåiktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär
ftir Västtrafik. Priset inkluderar resor med Niirtrafik. Det totala priset beror
på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre i Mellerud är 2 585 st.
Antalet personer 75 är och äldre är | 272 st. (31 dec 2020, enligt SCB).
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga
kommuner n ca90 % (dä avgift inte tas ut från senioren).
Pris
135 kr
65+ lågtrafik utan
160 kr
65+ dygnet runt utan
135 kr
75+ dygnet runt utan

avgift
avgift
avgift

Priserna avser 2021 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga ftirdbevis som
Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan
angivet datum.

Med vänlig halsning

Maria Björner Brauer

Lisa Nordberg
Pris- och sortimentansvarig

Enhetschef Försäljning och Marknad

Västtrafik AB
Box 1 23

Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg
Tel: 031-62 92 00

541 23 Skövde

F
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O31 -62

92 01

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde
Org.nr. 556558-5873

MELLENUDS KOMMUN
Kom m unstvrelsåko nto ret

Medborgarförslag

2020

Seniorbiljett

',t åVpn

I

-10-

2

g'

i'i'iEs ii'n beteckn'

nbi

De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder sina äldre folkbokforda invånare ett
seniorkort med seniorbiljett. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfritt med
kollektiWrafiken i den kommun du är folkbokftird.
Obs! Den 4 novemberforcindras Vristtrafiks zonindelning och din seniorbiljett blir då

giltig i hela den zon som din kommun tillhör. Du behöver inte göra något,
seniorbiljetten uppdateras automattskt tiU den nya gtltigheten.
Bengtsfors

Älder: Från 65 år
Område: Bengtsfors kommunzon

Giltighet: Dygnet runt
Linjer: AIla Västtrafiks linjer och Närtrafik.

Så gör dom i Bengtsfors

{

av 42 kommuner som har detta kort.

Nu är min fråga, när får de äldre folkbokförda i Melleruds kommun detta

kort?
Det är bra både för miljön,trafiken och livskvaliten, om vi äldre kan sätta
oss på en buss eller tågnoch åka tex.till Trollhättan eller någon annan plats
i våran zon.
Önskar ett svar på denna fråga!

Mellerud den 28110

2O2O

Med vänlig hälsning

Glaes Sandström

Falkgatan 18
464 32 Mellerud
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Kom m u nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
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202t-04-28

gen

ARENDE 14

Dnr KS 2020/792

Svar på medborgaförslag om gratis bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+
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 202L och 2022 får finansieras

ur förfogandeanslaget och för 2023

får detta beaktas i budgetarbetet.
Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kostnadstiickning
för införandet saknas idagsläget,

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.

Medborgaförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har inföft 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 o/o.

Alternativ
65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Fast kostnad
348 975
348 975
r7r 720

Ärlig kostnad
348 975
413 600
77L 720

Västtrafik kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 202L. Frän 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,
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Handläggarens bedömning är att det vore en seruice 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

r
.
o

Medborgatförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202L-02-25
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-04-13

Diarienummer

Sida

K520201792

1 (3)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om gratis bussresor inom
Melleruds kommun för pensionärer 65+
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att ge
bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan vidare och presentera förslag till beslut

vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
Eventuella kostnader för 2Q2I och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och
för 2023 får detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
kostnadstiickning för införandet saknas i dagsläget,

Beskrivning av ärendet
Inlämnat medborqarförslag
Vivianne Alvarsdotter, Håverud, föreslår i ett medborgaförslag den 9 december
2020 att Melleruds kommun inför seniorkoft till kollektivtrafiken för medborgare
över 65 år,
Medborgarförslaget motiveras genom att fleftalet angränsande kommuner har
infört seniorkot 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.
Förfrågan om tillköp
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.
Ekonomiska konsekvenser
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och
nedan redovisning innebär att samtlioa inom aktuell åldersgrupp tecknar ett
seniorkoft och att denne inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som
tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är ca 90 o/o.

Ådig kostnad

Alternativ

Fast kostnad

65+ lågtrafik
65+ dygnet runt

348 975:-

348 975:-

348 975:-

413 600:-

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

82

kommunen@mellerud.se

tltlII

t
r"l

rl

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

Datum
2021-04-13

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS 20201792

2 (3)

I71720:-

l7L 720:-

75+ dygnet runt

u

Västtrafiks kalkylärgiltig tilloch med den 25 augusti 2021, Från detattVästtrafik
fått ett skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan
seniorkort kan införas,
Kompletterande information
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.
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Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på
helger och helgdagar.
Slutsatser
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 seniorkoft 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, 202L-02-25
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KOMMUN

Datum
202r-04-L3

i

nge

Sida

KS 20201792

3 (3)

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0530-181 69
freddie.carlson@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Avsändaren
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas

i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort

LO
Namn
14

Adress
Postadress
E-posta

nn
Fö

7n{tö,r

resenterar här kort ditt försl

öunorxry [5o fia rcrsrnrrunenb

t(nt'Lcx ivlnfrr-,i,t,

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarforslag, Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fatt ska kunna ske.

igande

Komm

u

nstyrelsekontoret

80 MELLERUD ' Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www,mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro: tI 74 4O-8'Orgnr: 212 000-1488
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15

Dnr KS 2015/53

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verkamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet, Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-II-I2 - 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0L - 202L-03-15. De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå granskningsutlåtanden.
Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för Sapphult verkamhetsområde.

Beslutsunderlag

o

e
o
o

Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)
Byggnadsnämndens beslut 2021-03-24, g 40.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 202L-04-20,5 141.

BILAGA
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Sammanträdesdatum

sida

202L-04-20

13

Dnr KS 2015153

Antagande av detaUplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 113)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

I

samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-LI-L2 - 2018-12-11. Planforslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0I - 202I-03-15, De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå granskningsutlåtanden,
Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202L, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
deta ljplanen for Sa pph u lt verksa m hetsom råde.

Beslutsunderlag

. Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verkamhetsområde
. Byggnadsnämndens beslut 202t-03-24, 9 40.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut

(Sapphult 1:3)

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för
Sapphult verkamhetsområde (Sapphult 1 3) enligt föreliggande förslag.
:

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Ju

gn

/

Utdragsbestyrka nde
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KOMMUN

Datum
202L-04-12

Diarienummer
KS 2015/53

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Antagande av detaUplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verkamhetsområde enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är
från 1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan
efter vad som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra
den befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över
området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-tL-Lz - 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0L - 202L-03-15. De
inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå
granskningsutlåtanden,
Byggnadsnämndens beslutade den24 mars 2021, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att
a nta deta lj pla nen för Sa pph u lt verksam hetsom råde.

Beslutsunderlag

.
.

Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)
Byggnadsnämndens beslut 202t-03-24, g 40.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör
0530-181 68
jonas,soderqvist@mellerud.se

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

wwul. mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnåmnden

2A21-03-24

sida

4

s40
Dnr 2015.25.21{.

SAPPHULT 1;3
Ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden
2. Byggnadsnämnden
3. Byggnadsnåmnden

beslutar att godkänna granskningsutlåtandena.
beslutar att godkänna detaljplanens antagandehandlingar.

beslutar att föreslå Komrnunfullmäktige att anta deta$planen för
Sapphult verksam hetsområde.

Sammanfattning av ärendet
t samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den befintliga
detaljplanen for Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området för aft
uppnå och såkerstålla en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-1t-Iz - 2018-12-11,
Planförslaget har varit ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-01 2021-03-15. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två
gra nskn ingsutlåtanden.

Beslutsunderlag

r
.
r
.
r

Planförslag, antagandehandlingar
Detaljplan
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

o
o

Granskningsutlåtandel
Granskningsutlåtande2
Gestaltningsprogram

Skäl för beslutet

.
.

Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 18 g
Beslut om planuppdrag, KSAU g 35i 150210

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens åvsatta medel för uppräftande av
detaljplaner.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.

A+Justerandes

Utd ragsbestyrka nde
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Dnr KS 20201687

Planprioritering 2O2L
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 202L.

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år
Ärendet återremitterades för vidare handläggning av Kommunstyrelsen 9 461202L med
hänvisning till pågående arbete med framtagningen av ny översiktsplan för Melleruds kommun
samt att prioritering skulle ändras enligt majoritetens förslag på prioritering. Tillväxtenheten har
ändrat prioritering i programmet enligt majoritetens förslag och stämt av det nya förslaget med
Byggnadsnämndens ordförande. Förslag till ändrad prioritering framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag

o Förslag till Planprioritering 202L med bilaga.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2OZL-04-20, g L42.
BILAGA
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nstyrelsens arbetsutskott

SL42

Sammanträdesdatum

sida

2021-04-20

T4

Dnr KS 20201687

Planprioritering 2O2l
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 202L.

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp
årligen eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som kommunstyrelsen
lämpligen ska stafta eller arbeta vidare med under kommande år
Ärendet återremitterades för vidare handläggning av Kommunstyrelsen 9 461202L med
hänvisning till pågående arbete med framtagningen av ny översiktsplan för Melleruds kommun
samt att prioritering skulle ändras enligt majoritetens förslag på prioritering. Tillväxtenheten har
ändrat prioritering i programmet enligt majoritetens förslag och stämt av det nya förslaget med
Byggnadsnämndens ordförande. Förslag till ändrad prioritering framgår av beslutsunderlaget,

Beslutsunderlag

o
o

Förslag till Planprioritering 2021 med bilaga,
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan
för 202I.

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering

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

J

gn

t#.tr

Utd ragsbestyrkande
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Datum
202L-04-08

Diarienummer

Sida

K520201687

1 (1)

Kommunstyrelsen

Planprioritering 2O2l
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till planprioritering för 202L

Sammanfattning av ärendet
Planprioriteringsprogrammet är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur
kommunens samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år.
Planprioriteringen tas upp årligen eller vid behov, för fastställande i
kommunstyrelsen,
Planprioriteringsprogrammet anger förslag på vilka detaljplaner som
kommunstyrelsen lämpligen ska starta eller arbeta vidare med under kommande år

Ärendet återremitterades för vidare handläggning av Kommunstyrelsen g 461202I
med hänvisning till pågående arbete med framtagningen av ny översiktsplan för
Melleruds kommun samt att prioritering skulle ändras enligt majoritetens förslag på
prioritering. Tillväxtenheten har ändrat prioritering i programmet enligt
majoritetens förslag och stämt av det nya förslaget med Byggnadsnämndens
ordförande. Förslag till ändrad prioritering framgår av beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
o Förslag till Planprioritering 202I + bilaga

Maria Wagerland

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef
Jonas Söderqvist

Kart/GIS-ingenjör (Handläggande tjänsteman)
0s30-181 68
jonas.soderqvist@mellerud. se

Beslutet skickas till
Kart/GIS-ingenjör
Bygg nadsnä m nden/Til lväxten heten

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Samgående av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1, anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2027-12-3I

2.

avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta sttillning 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
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.

i

Beslutsunderlag
o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

o
r
o

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

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 mai 2O27.
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Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum
202r-04-22

Diarienummer
SN 2021/106

Sida

r

(2)

Socialnämnden

gående av Sa m ord n i n gsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud
och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp.
Sa m

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1.

anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses

202t-L2-3t.

2.

avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

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.

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

Beskrivning 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. Utgångspunkten i de båda styrelsernas förslag är att
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum
2021-04-22

Diarienummer
SN 20211106

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses, Tidsplan för det nya
förbundets formella start föreslås till den 1 januari 2022.
Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
lämnat sin tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal
med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig
för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021,
Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och
ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i

Trollhättan.
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.

Tanja Mattsson

Mikael Nilsson
Verksam hetsutveckla re

Socialchef

079-0626s03
mikael. nilsson@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Förbundschef Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mel lerud
Socialnämnden
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Sida

2 (2)

lngrid Engqvist
Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>
den 14 april2021 10:47

Från:

Skickat:
Tiil:
Ämne:

Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se'; Trollhattans Stad
hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud
Hemstäl la n ti I a la med lemmar av Samord n i ngsförbu ndet Trol hättan.pdf; Protokol
12 juni 2020.pdf; Protokoll den 14 dec extra möte styrelsen.pdf;
Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

Bifogade filer:

I

I

I

Vi har haft ett medlemsamråd den 72 april och det framkom ott denna hemställan inte nått from till samtliga
kommuner så jag gör ett nytt lörsök här.
Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud !
ut en hemställan till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert
ställningstagande om att slå samman förbunden till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda
förbunden träffas regelbundet och kan svara på aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar
senast den 1 juni, hoppas det går för sig. Är tacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning
av beslut i er kommun. Mer om id6er om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 12 april
L0.00. lnbjudan kommer till detta senare.

Jag skickar här på uppdrag

Tack på förhand
Sa

mordningsförbunden

Ann Kickeus
Förbundschef för:
Sa

mord ningsförbundet Trollhätta n,

Li

lla Edet och

G

rästorp

461 83 Trollhättan
sa

mt:

mord ningsförbu ndet Vä nersborg/Mellerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan
Sa

Besö ksad ress: Öste rlå

ng

galan 47 i Tro I hätta
I

n

Telefon: 0520-496949
www.softleR.se

www.samverkanvg.se

96

I

SAMORDN I NGSFÖRBUN DET VÄN ERSBORG/M ELLER

UD

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
den 14 december 202A
Dag: Måndag den 14 december 2020
Tid: f 6,00-18.00
Plats: Österlånggatan 47 i Trollhåttan
Nåruarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Faulsson
Dan Nyberg
Sofia Lanfz
Ereåtlare;
Joakim Sjöling

DanielJensen

(vGR)
(AF)
(Vänersborge kommun)

deltar via Skype

(FK}

(vGR)
(Melleruds kornrnun)

deltar via Skype
deltar via telefon

Övriga:

Ann Kickeus, förbundschef

$ 103 Faelställande av dagordnlng
Ordförande Linda Jansson hålsar våfkommen till dagans möte och dagordningen som år utskickad godkänns rned tiflägg titl övrigt angående insatsen samordnaren till arbetsintegrerade sociala företag.

$ 104 Val av justerare
Titl j ustera re våljs Andere Pa ulsson, Arbeteförmedlin gen

$ 105 Föregående mötesprotokoll från den 27 novembet 2020
Protokollot som sånta ut mad handlingarna gås igenom, slutjustaras och lågge därefter till
handlingarna.

$ {06 Viljeriktnlng ramgående med samordningsförbundet Trollhåttan, Lllla Edet och

Gråetorp
Mötet diskuterar viljariktning att ingå iförbundet Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp. Vånersborgs kommun, Våstra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan ställer sig bakom viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma med protokollsanteckning.
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$ 107 Mötestider 2021 - förulag

1
$tyrelsemöte 2
Styrelsemöte 3
Styrelsemöte 4
Styralsemöte 5
$tyrelsemöte

till beslut

23/3 klockan 9.00
1214 klockan 9,00

4/6 kfockan 9.00
2819 klockan 9.00

17111klackan 9,00

$ 108 Övrfia frågor
Förbundschef informerar angående att beredningsgruppens tjånsteman från Meileruds kommun haft internannons ute angående en samordnare på halvtid för samordning och stöd till
arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ute, Få har gvarat och i dagståge
finne ingen aktuell kandidat, Förfrågan har stäflts till Coompanlon om de har en samordningsr€surs som ekulle kunna samordna uppdraget. Förslag finns om att Mellerude kommun gör
ett avtal om sanrordnartjånsten för ZA?I. Ekonomiekt råcker de medel som avsatts tlll 40

o/o

tjånst. 400 tkr som skulle räcka för samordnare och avtal angående tjånster från ASF Resurs. Dat blir en lite annorlunda löenlng men år det ok så jobbar vi videre på detta. Mötet
tycker att förslaget år bra och förbundschef får i uppdraga att fortsätta planeringan,
Ordförande lnformerar angående att et presidiemöte inplaneras med de tre presidierna som
deltog vid medlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

$ {09 Nästa möte
Nåsta möte år ett extrainsatt styrelsemöte som håtls på Österlånggalan 47 i Trollhättan den
23/3 klockan 16,00,

S

{10 Mötet svslutae

Ordförande tacka för dagens möte och mötet avslutas.

/l

{;1 t'ttt"
Ann Kickeus, eekreterare

Anders Paulsson

Linda Jansson, ordförande

Protokollet anslås på www,samveknavq"se/Samordninosförbundet Vånersborg/Mellerud
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Ann Kickeus
Från:

Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>

Sklckat:

Tiil:

den 14 december 2020
Ann Kickeus

Ämne:

protokollsanteckning

HeJ

16:51

Annl

Hår kommer mln protokollsantecknfng,
Jag som etsätlåre för Melleruds kommun I styrelsen för samordnlngsförbundet Vånersborg/Mellerud vlll framföra den

åsiktJag hade vld dagens möte, I första hand vllle vifå tillett halvt års avtaltlllmed nuvarande admlnlstration, I
andra hand ville vi stå kvar I våft förbund och inte fusionera med TrollhåttanlLllla EdetlGrästorp i dags[åget, Vl tror
att det år nödvåndigt att rationalisera ån mer och ser FyrBoDal som den naturliga ärenan, Om den nu föreslagna
grupperlngen lnte anser det som högprlorlterat att bll bärkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta tlll
det nya förbundet, Detta får dock först beredas på gångse sätt I kommunslyrelsen och kommunfutlmäktlge I
Mellerud.

Med vänlig hälsning

Daniel Jensen
Förtroendevald

Melleruds kommun

www,mellerud.se
MELLERUDS

KOMMUN

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren är, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så ska du
inte klicka på lånkar eller biFogade filer i mailel.
Om osåkerhet finns om deita mailet är såkert eller inte, vånligen vånd dig till lT-avdelningen på
lelelon 0520 - 49 79 12, eller www.7912.se
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Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Morgan Andersson, Mellerud Kommun hälsar alla vålkomna till årets medlemssamråd som denna
gång hålls på Kulturbruket I Dal i Mellerud
Deltagande är medlemsrepres€ntenter samt styrelser f6r Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Ämå1, Dals-Ed , Säffle och Årjäng. En kort

presentatiönsrunda genomförs och dagordningen presenteras
Dagordning:
Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi
lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och uweckling
Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden 2At9 - verksamhet och ekonomi
Förbundcheferna presenterar 2At9 års verksamhet och utfall av ekonoml i ett bildspel som i sin
helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellän förbunden. Förbunden
befinner sig i en annan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i
äugusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med
SOFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre
förbunden emellan enades män om ätt värje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid
dagens medlemssamråd, Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde
samt sammänfattar de analyser som genomförts.
vÄNERSBoRG/MEL|-ERUD,

swor

Styrelsen enades om att utgå ifrån frågeställningen - att ingå i ett större Såmordningsförbund samt

ätt utgå från för vem perspektivet
Möjllgheter

Styrkar
Ta del av

fler resurser, större kunskapsbank,

kompetensutveckiing, mer

rn

uskler

Bättre kompetensutveckling
Stabilare orgänisätiön

Mindre sårbart

Båttre för medborgaren

Mer resurseffektivä, stårkare ekonomi

Hlttä en effektiv ärbetsorganisätiön

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

Finns erfarenheter att tillgå om resan

medborgare och professionella
Öppenhet i takten, vid vilja ätt växa
Svagheter

Hot

Geografiska avstånd

Minskat administrativt stätligt bidrag

lnlärningsprocess kommunikation
Tröghet * för stor beredningsgrupp /styrelse

Tappa det nära perspektivet

Deläktighetsutmåningar
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gÅo-esÄ,

swor

Styrelsen i BÄD-ESÄ har utföft SWOT i flera steg då det pågår diskussioner om ut6kat

samarbetelsammanslagning både med Arvika/Eda och Fyrbodal.
Styrka

Möilighcter

ökade resurser i relation till framtida utveckling med

Hållbara insatser

minskade medel. Styrkå ett kunna ha medel för

Hållbar utveckling

insatser och en verkstållande tjänsteperson.

Starkare ma rknadsföring

Tydllghet: Organisationen blir greppbar och starkare
med blbehållen tjänsteperson på heltid.
Säkerställande av personal

Mer effekt ut utåv medlen
Dra lärdomar av att bibehålla lånsgränser,
projekt med externa medel utifrån två regioner

Nyttjande av personal över grånserna

kan ta del av framgångsfaktorer

Kvalitd i ledning och styrning från en stark styrelse
och en tydlig förbundschefsroll
Fler insatser för individerna
Ha dubbla nätverk, "ta det bästa från grannarna"
Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka

Svaghrter

Hot

Två eller flera fbc nätverk, splittrende?

ökad adm externä medel ex

ESF

Geografiska avstånd bland annat svårigheter för

- Merarbete vid

individer att resä.

ansökan externa medel, länsgränsen innebår

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort

ansökan på två olika ställen

hot, kan "ha koll" ätt inte lokal förankring

Två regioner/två statliga org

tappas bort.

Otydllg styrnlng beroende på
styrelsesa

rn ma

Två regioner/två statliga org "splittrat"

nsättningen.

ökad tröghet större förbund, längre processer? Tid

Otydlig styrnin6

ätt bygge upp "nyå" kontaktvågar, veta vilka vägar

Minskat inflytande fr mindre kommuner

man ska gå

TROIIHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP, SWOT

Stvrkor
Använda hela geografiska området

MölliEheten
Större utbud och möjligheter

Personal och deltagare över kommungränser

Varä

lett större sammanhang

Vara mer anonym som deltagare

Mera resurser till större satsningär

Större organisation "muskler" resurser kompetens

Båttre för medborgaren

Stark organisation

Likä

Mindre sårbarhet

Får

Svlsheteri

Hst:

Centraliserade aktiviteter

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

Såkerställandet av inflytandet lokalt hötas

Tappa r orge nisetione r I

ökad troghet

Missar att kunna stödja samverkan i det lokala

förutsättningar för samverkan

tlll sig pårlor

parter

Minskat inflytande från mindre kommuner och
kommunkollektivet
5törre organisationer blir otydligt
ölika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund
Representant från Tanum kommun och Försåkringskassan delar sina erfarenheter av samgående
mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Våst, Fördelar som lyftes fram var

upplevelsen av ökad kompetens, stabilåre budget, ingen försämring gentemot ensklld lndivid,
förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan dä AF "försvunnit". I presidiet roterar
kommunerna på posterna ordförande/vice ordförande.
lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacltet för att ex söka ESF
medel.
lnspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större organisation för att minska sårbarheten och
öka förmågan och möjligheterna att såmverka, Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks även av
Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från
Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och uweckling

Trollhåttans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa
distans till medborgarna och den enskilda indlviden. Risk ätt kommunerna endast får en representänt
i styrelsen. Större är inte alltid bättre.
VGR tycker det år viktigt

att alla kommuner kommer till tals sämt ätt ha individerna i fokus. Viktigt att

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vlkten att dela goda exempel bland annat utlfrån Samordningsförbundet
Trollhättan/Lilla EdetlGrästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och
starkare.
Lilla Edets kommun ståller slg frågande tlll varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det
bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte
är förbundens huvudsakliga uppgift

.

Säffle kommun uppger ätt de åven har samverkan på andra håll och de önskar veta hur
diskussionerna på6år om eventuella samgående av förbund i Värmland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till större Samordningsförbund och vill
få mer effektiva insatser till medborgarne.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och

svagheterna som framkommit och väga de mot varandra,
Vänersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTLEG och SOFVM om
samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra- Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invånta
diskussionerna på medlemssamrådet.

Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls I april202t.

Avslut
Medlemmarna ger i uppdrag till styrelserna att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan
återföra information till medlemsrepr€senta nternä.

Minnesanteckningar av
Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:
M e d I em s re p re se nta nte r
Paul Akerlund

Trollhättans Stad

Julia Färjhage

Lllla Edets kommun

Morgan Andersson

Melleruds kommun

Annelie Guilotte

Vänersborgs kommun

Martin Carling

Dals-Eds kommun

Dag Rogne

Säffle kommun

Lotta Robertsson Haren

Amåls kommun

Mirzal Celhasic

AF Värmland

Silvija Mehrstam

Arbetsförmedlingen

Marla Nllsson
Arne Rydbäck

Våstra Götalandsregionen

digitalt

Försäkringskassan

Styrelse Trollhöttan, Lilla Edet ach Grästorp

Hanson
Sofia Lantz
Monica

Margareta

Fredriksson

Paulsson
Thomas Johansson
Zara Blidevik
Linda Biltmark
Anders

Styrelse

Vö ne

Försäkringskassan

flera förbund

Västra Götalandsregionen

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Grästorps kommun

digitalt

Lilla Edets kommun

Försäkrlngskassan

rsborg/ M e I I erud

Nyberg
DanielJensen
Joakim Sjöling
Linda Jansson
Sofia Lantz
Anna Andersson
Anders Paulsson
Dan

Trollhättans Stad

Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
VGR
VGR

Försäkringskassan

flera förbund

Försäkringskassan

flera förbund

Arbetsförmedlingen

flera förbund
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Styrelsen eÅoesÅ

Anita Karlsson
Kenneth Gustavsson

Dals Eds kommun

Jerry Saxin

Åmåls kommun

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Anna Andersson

Försäkringskassan

flera förbund

Sdmt
Roger Wallentine

Tanums kommun

Elisabeth Rahmberg

Västra Götalandsregionen

Martin Jansson

verksamhetsutveckla re

Helene Olsson

förbundschef

Ann Kickeus

förbundschef

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÅN EXTTA iNSAtt STYRELSEMöTE SAMORDNINGSFöRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP 2020.06.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: Stadshuset i Trollhåttans $tad
Nä

rvarande vid styrelsernötet:

Tj ä nctgö ra nde I edam

Monica HanEon
$ofia Lantz
Alrnasa fdrizovic

öter
Trollhåttans $tad
Försåkringskaasan
Arbetsförmedlingen

deltar via Skype

Gråstorps kommun
Lilla Edete kommun

deltar via $kype
deltar via Skype

Ersätlare
Thomas Johansson
Zara Blidevik

övrtga
Ann Kickeus

förbu ndschef/s ekreterare

$ 33 Faststållande äv dägordnlng
Ordförende hålsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkånns. Margareta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgonen meddelat förhinder. Båda har
meddelat att man positivt ståller sig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet.
S 34 Val av Justerare

Tilljusterare för dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försäkringskassan.
$ 35 Föregående möteeprotokollfrån den 17 mars 2020
Protokollet från föregående möte gås igenom och läggs därefter till handlingarna,
$ SG Förfråga angående köp av admlnlotrativa tjänster lnkommen från $amordningsförbundet Vänereborg och Mellerud
Samordningsförbundspresidierna för Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj ängående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundsledning under resterande årat 2020, Anledning år att deras förbundechef slutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti,
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte
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den I juni, Förbundschef och fdrbundets ekonom har åven fått ta etåltning till att utöver pågående arbetsuppgifter adminfstrera ytterligare ett till samordningsförbund,
Efter presidiediskussioner änser presidiet att det inte år möjligt att kortsiktigt låna ut kanelipersonalsom efterfrågae. Fråmst see att det blir en ökad arbetsbefastning med tifl exempel
två redovieningssystem för ekonomi och dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppemöten och uppföljningar av verksamhet i två förbudeornråden. Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som efiedrågas diekuteras att det bör tillsåttas ny r€surs i form av processledare/utveeklingsledare sorn arbetar med insatserna i båda förbundens områden, Presidiet
slutsats år att om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas orn på långre
eikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medlemmarna av förbunden kommer överens om detta.
Risker som ses för det 6gna förbundet år att det btir knappt om personeila resurser för en
tid, att pågående samverkansaktivitetar kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbetet kan komma att påverkas, Det blir också dubbelerbete av mycket.

$tyrelsen för $arnardningeförbundet Trotlhättan, Lilla Edet och Grästorp bes[utar:
att elålla sig positiva till att avsåtta en halvtidsre$urs, fråmst förbundechef och
ekonom, för den administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud, Arbetet lede och utgår från kansliet i Trollhättan
att om ett avtal uppråtts så aka även en heltidstjänst som processledarelutvecklingsledaro som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast
att om ett avtal tecknas eå ska detta tecknas för ett år och då med mdjlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte år nöjd
att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

g 37 övriga frågor
För dagen inga övriga frågor.
$ 38 Nåsta möte den 24 september
Nåsta möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då även beredningsgruppen
detta för att bl.a. diskutera kommande verkeamhetsårs aktiviteter, lnbjuden är åven dataskyddsombudet Klas Nilseon eamt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl.
$ 39 Mötet avslutas
Ordförande tackar för dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar, Mötet avlulas,

Justerae

Kickeus,

r&L
Monica Hanson

Protokollfinns

wwr,v,soft leq. se samt www. samverkanvq. se

106

Trollhättan mars2027

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sommanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet VänersborglMelleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds

kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av
de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigore stöllningstagande och aktuella forum

för dialoger:

2016 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen mynnade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområdena. Vid det årliga medlemsmötet2OL7 framfördes från medlemmarna att de såg det posi-

tivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits gemensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjtigt
samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det gemensamt ESF projektet ALL-lN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsförbundet eÅOfSÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.
Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT
analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.
Fördelar som

,/
,/
'/

ses

med ett gemensamt förbund ör till exempel:

Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sårbart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl
som de professionella

,/
,/

för samverkan
Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samarbetsarenor
En stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar

107

Nackdelar sam

,/
,/
,/
./
{

ses

med ett gemensamt förbund ör t.ex.:

Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka
Säkerställandet av lokalt inflwande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande
Ökad tröghet
De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget

Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt
Efter det att förbundschefen iVänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så
delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta

för tiden den

l juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen be-

står av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt
kansli som finns sedan tidigare iTrollhättan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upprättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att

kommunområdena Vänersborg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå
iförbundet. Se även bifogat protokollfrån den 2 juni2O2O.
Styrelsen för Samordningsförbundet VänersborglMellerud har vid styrelsemöte den 14 december 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.
Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den L januari 2022.
Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 % vardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del
utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för ott gö vidore i sammanslagningsprocess:

att ställa sig positiva till samgående och
till att bilda ett nytt förbund från och med den 1 januari 2A22 sä kommer underlag för beslut
i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är
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verksamhetens inriktning och budget från och med den

t januari

2022 all översändas för be'

slut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,
Svar angående ställningstagande

till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

ten sänds till Samordningsförbunden genom ann.kickeus@trollhattan'se

För presidierna

Monica Hansson

Trollhättans Stad

Sofia Lantz

Försäkringskassan

Linda Jansson

Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

Bilaeor till hemställan
Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, $ 36 delad förbundsadministration för tiden den l juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021
Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den 14 december 2020, 5 106 Viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

Äneruor
Ri

i

n

202L-O4-28

gen

rg

ktl i njer

för

Dnr KS 202U24

ha nd lägg n i ng

av

pa

rkeri ngsti I lstå nd för rörelseh i nd rade

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1. fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
2. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrapportera hur
riKlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgån12022.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
Det finns ett behov av sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett
likvärdigt sätt,
Den 9 februari 202L beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet om
förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Förvaltningen fick i uppdrag att
skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
fu n ktionsh i nderrådet.
Den24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet. På dessa möten framfördes inga synpunkter annat än att deltagarna
önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt remissvar, Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats.

Beslutsunderlag

o
r
o
r

o

Förslag - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Bilaga LTSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala funktionshinderrådet och
Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer och förslag till åtgärder avseende förslag till
riktl i njer för pa rkeringstillstå nd för rörelseh indrade.
Komm u nstyrelseförualtni ngens tjänsteskrivelse,

Arbetsutskottets beslut 2021-04-20,5 136.
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METLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsens

a

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum

sida

202r-o4-20

rbetsutskott

s 136

B

Dnr KS 2021124

Riktl injer för hand lägg

n

i

ng av pa rkeri ngstillstå nd för rörelsehind rade

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

2. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrappoftera

hur

riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgång 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförualtningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov av sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett
likvärdigt sätt.
Den 9 februari 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet om
förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Förvaltningen fick i uppdrag att
skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
fun ktionshinderrådet.

Den 24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
funktionshinderrådet, På dessa möten framfördes inga synpunkter annat än att deltagarna
önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt remissvar. Inkomna synpunKer har
sammanställts och kommenterats.

Beslutsunderlag

r
.
.
.

Förslag - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd ft)r
rörelsehindrade.
Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala funktionshinderrådet och
Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer och förslag till åtgärder avseende förslag till
riktl injer för parkeringstillstå nd för rörelseh indrade,
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för
handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Michael Melby (S), Daniel Jensen (KD) och Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar
att ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att återrapportera hur
riktlinjerna för handläggningen fungerat senast innan april månads utgån12022.

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

Utdragsbestyrka nde

n
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

för

Klicka här
att anqe text.

Diarienummer
KS

Sida

1 (3)

202t/24

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslag till riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehind rade.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för
handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov av sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan
och handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan
handläggs på ett likvärdigt sätt,
Den 9 februari 2021 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
ärendet om förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Förvaltningen fick i uppdrag att skicka förslaget på remiss till medlemmarna i det
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet.

Den24 februari besökte förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet, På dessa möten framfördes inga synpunkter
annat än att deltagarna önskade få möjligheten att inkomma med skriftligt
remissvar. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats.
Genomförda förändringar jämfört med remissversionen framgår av föreliggande
förslag och framgår med spåra ändringar-funktionen,

Beslutsunderlag
. Förslag - Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för

.
.

rörelsehindrade.
Bilaga !.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade.
Sammanställning av remissvar från medlemmar i Kommunala
funktionshinderrådet och Kommunala pensionärsrådet samt kommentarer
och förslag till åtgärder avseende förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd
för rörelsehindrade.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa. Beslut om
parkeringstillstånd fattas enligt trafikförordningen 1 3 kap. ( I 998 : I 2 76)
samt tra nspo rtstyrelsen s fti ffa ttn in g ssa m li n g (TSFS 2 0 0 9 : 73).
Enligt nämndens reglemente (11 5) är kommunstyrelsen är trafiknämnd och fullgör
de trafikuppgifter som avses i 1 $ lagen (SFS 1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor. Kommunstyrelsen har genom sin delegationsordning delegerat till
enhetschefen för medborgarkontoret att besluta om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade (H 27.1).
Den 9 februari 202L beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera
ärendet om förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Förvaltningen fick i uppdrag att skicka förslag till riktlinjerna för parkeringstillstånd
på remiss till medlemmarna i Kommunala pensionärsrådet och Kommunala
fu n ktionsh

i

nderrådet.

Analvs
Kommunstyrelsen har idag inga skriftliga rutiner för handläggning eller beslut om
parkeringstillstånd. Det finns därför ett behov att ta fram sådana, vilket finns på
motsvarande sätt inom arbetet med färdtjänst.
Detta förslag med riktlinjer avser beslut och handläggning av parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. Syftet är skapa en tydlighet för medborgarna om kommunens
beslut och handläggning om parkeringstillstånd. Riktlinjerna utgör även ett stöd för
handläggarna.
Det är viktigt att alla ansökningar bedöms och handläggs på ett likvärdigt sätt. För
att uppnå detta finns det en generell checklista med ett antal steg som bör beaktas
i handläggningen av varje ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Remissen
Den 24 februari träffade förvaltningen Kommunala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet. På dessa möten framfördes inga synpunkter på
förlaget annat än att deltagarna önskade få möjlighet att lämna skriftliga
synpunkter på förslaget. Två synpunkter har kommit in. Remissvar från
medlemmarna i det kommunala pensionärsrådet innehåller inga tydliga
synpunkter, utan att de önskar en uppföljning om ett år. Medlemmarna i
funktionshinderrådet framförde flertal frågor och synpunkter, främst avseende
avsnitt 2.1.1 Behovsgrupper. Samtliga framförda synpunkter har sammanställts i
ett separat dokument med handläggarens kommentarer samt förslag till hur
synpunkterna bör hanteras. Förslaget till riktlinjer har därefter har reviderats och
framgår med spåra ändringafunktionen.
Ekonomiska konsekvenser

Riktlinjerna innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds kommun.
Slutsatser

122

Sida

2 (3)

l1

al

ll
rt
.l
1l

ri

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum

för

Klicka här
att ange text.

i

n

gen

Diarienummer

KS202Ll24

Melleruds kommun behöver fastställa riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Riktlinjer ska användas som vägledning för
verksamheten i det dagliga arbetet,
Förslaget har sänts på remiss till medlemmarna i det kommunala pensionärsrådet
och i det kommunala funktionshinderrådet. Två remissvar har inkommit. Hänsyn
har tagits till dessa synpunkter i det nu framlagda förslaget.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Bartuseviciute@mel lerud,se

Beslutet skickas

till

Enhetschef kommunikation och säkerhet
Medborgarkontoret
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Förslag

Riktlinjer för handläggning av parkeri ngstillstånd för rörelsehindrade

l.l

Inledning

Dessa riktlinjer reglerar myndighetsutövning för pa rkeringstil lstå nd för

rörelsehindrade enligt trafikförordningen 13 kap. (1998:1276) och
Tra nsportstyrelsens forfattn ingssa m i ng (TSFS 2009 :7 3).
I

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är ett undantag från lokala trafikföreskrifter
om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet syftar till att göra samhället
tillgängligt för alla och gäller även i de flesta länder i Europa. Parkering med
parkeringstillståndet gäller enligt 13 kap B 5 i trafikförordningen.

2 Parkeri ngstillstånd för rörelsehindrade

2.1Vem har rätt till parkeringstillstånd?
För att beviljas parkeringstillstånd krävs att den sökande är folkbokförd i Melleruds
kommun. Även den som inte är folkbokförd i riket kan ansöka om
parkeringstillstånd i den kommun där personen vistas.
Enligt trafikförordningen 13 kap B $ krävs det att den sökande har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet kan utfärdas både till
rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon eller till rörelsehindrade som
medföljer som passagerare och som stadigvarande har ett omfattande
tillsynsbehov utanför fordonet. Rörelsehindret ska ha en beräknad varaktighet om
minst sex månader efter individuell prövning.
Den enskilde kan inte samtidigt beviljas parkeringstillstånd både som förare och

passagerare.

2.1.1 Behovsgrupper
Förare
De bakomliggande orsakerna till rörelsehindret kan vara av olika slag. Avgörande
för att parkeringstillstånd ska beviljas är att rörelsehindret medför att den sökande
endast med väsentliga svårigheter kan förflytta sig på egen hand till eller från
fordonet på plan mark och med de eventuella hjälpmedel som står till förfogande.
Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som
själv kör fordonet:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kom m unstyrelseförvaltn

464 BO MELLERUD
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gång oeh rörel'eförmåga som medför att

Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande,
trots hjälpmedel
vileeauseF; Har begränsade möjligheter att förflytta sig på egen hand. Förflyttning
som är mycket långsam eller är förenad med svår smärta är exempel på
omständigheter som kan vägas in i bedömningen.
Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor,

eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen.
sådan nedsätlning ska vara väl styrkt av specialistläkare.

En

Passagerare
Utgångspunkten är att den sökande har väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand. Dessutom krävs att det föreligger särskilda skäl som alltid ska kunna
styrkas av läkare.
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill
fordonet eller vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet. Enligt Transportstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande
tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam ens för en koftare stund.

sig-metrf,ara'
Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad
person som är passagerare och inte själv kör fordonet:
Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på
egen hand utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren. Exempel kan vara
svår balansrubbning, svår yrsel, förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är
vät styrkt av specialistläkare.

@person@somsaknar
förmåga att påkalla hjälp.
Små barn som är i behov av omfattande utrustning, som är svår att förflytta längre

sträckor utanför fordonet.
Om omständigheterna kräver det får fordon stannas eller parkeras även om förbud
meddelats genom lokal trafikföreskrift när det används vid transport av sjuka eller
rörelsehindrade. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild
försiktighet iakttas enligt trafikförordningen 11 kap 9 $ 7.

2.1.2 När kan parkeringstillstånd inte beviljas?
Parkeringstillstånd kan inte beviljas
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För tillfälliga rörelsehinder eller sjukdomar, Innan behandling eller
rehabilitering visat att rörelsehindret blir bestående, eller har en

varaktighet på minst sex månader efter individuell prövning
Vid rörelsehinder som endast medför väsentliga svårigheter att förflytta sig
på egen hand under korta perioder berättigar i regel inte till
parkeringstillstånd
Enbart på grund av magproblem eller tarminfektion som medför att en
person kan få akut behov av toalett,
Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
Bedömning utgår alltid ifrån gångförmågan på plan mark när personen inte

har något att bära.
a

a

Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för
parkeringstillstånd.
Passagerare som endast behöver stort parkeringsutrymme för förflyttning
till rullstol eftersom foflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.
Till synskadad person utan rörelsehinder.

3 Ansökan och beslut

3.1 Ansökan om parkeringstillstånd

3.1.l Utredning
Vid varje ny ansökan ska den sökande bifoga ett läkarintyg. Läkarintyget får inte
vara äldre än tre månader. Vid särskilda omständigheter kan handläggaren besluta
att frångå kravet på läkarintyg, detta kan endast göras då rörelsehindret enligt
föregående läkarintyg är bestående och lämnades vid föregående
ansökningstillfälle.
Om sökande inte själv kan skriva under ansökan måste en vårdnadshavare eller av
överförmyndaren beslutad person kunna styrka sin behörighet att skriva under i
den sökandes namn.
För att få ta del av uppgifter i ansökan och läkarintyg krävs att personen står som
sökande, har fullmakt från den sökande eller att den sökande via uppgifter i
ansökningshandlingarna har gett personen behörighet att ta del av uppgifterna i
signerad ansökan.

Vid ofullständiga handlingar skickar handläggaren ut ett brev med uppgifter om
vilken information som saknas, därefter har den sökande tre månader på sig att
inkomma med kompletterande uppgifter. Vid avsaknad av läkarintyg kan tiden
förlängas efter samråd med den sökande,
Vid tveksamheter gällande den sökandes gångförmåga kan handläggaren kräva in
ett gångtest. Detta gångtest ska avläggas hos legitimerad läkare eller legitimerad
sjukgymnast. Gångtestet ska då ske hos annan än den läkare som utfdrdade
läkarintyget. Gångtest kan även begäras i andra fall där handläggaren anser det
nödvändigt. Ett exempel på detta är när kommunen fått in uppgifter om att
parkeringstillståndet missbrukats eller då personen tidigare fått sitt tillstånd
återkallat till följd av missbruk.
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Om handläggaren anser att ärendet kräver ytterligare underlag än vad som
framgår i dessa riktlinjer får handläggaren begära in dessa,

3.1.2 Beslut
Beslutet om parkeringstillstånd ska delges skriftligt och innehålla giltighetstid samt
vilka villkor som är förenade med beslutet.
Ett ärende får inte avgöras utan att sökande har underrättats om en uppgift som
tillförts ärendet genom någon annan än sökande själv, Vid eventuellt ett avslag ska
till exempel läkarutlåtande och parkeringstillståndsutredning kommuniceras till
sökande. Om sökande anser att någon uppgift är oriktig ska detta dokumenteras,

3.1.3 Tillståndets giltighet
I normalfallet utfärdar Melleruds kommun parkeringstillstånd för tre år, Ett
parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan utfärdas för maximalt fem år.
Parkeringstillståndet får utfärdas för fem år då det framgår av läkarintyg att
rörelsehindret är bestående och handläggaren bedömer, eventuellt efter
konsultation med läkare, att rörelsehindret är bestående och för näruarande inte
går att behandla (kroniskhet i sjukdomsförloppet).
Koftare giltighetstid än tre år kan ges när läkarintyg och handläggarens
bedömning, eventuellt efter konsultation med läkare, anser att rörelsehindret är
kortuarigt eller går att behandla.
Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och bör
ske i god tid innan tillståndet går ut. Prövning sker utifrån de förhållanden som
råder vid varje ansökningstillfälle.
Om den sökande tidigare har fått sitt parkeringstillstånd återkallat till följd av
missbruk av detta ges tillståndet därefter på sex månader, under förutsättning att
kriterierna för att kunna få parkeringstillstånd i övrigt uppfylls.

3.1.4 Avslag och överklagande
Vid beslut om avslag på en ansökan ska information om hur man överklagar
bifogas beslutet.
Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas
Om den tillståndssökande önskar är kommunens handläggare skyldig att vägleda
den enskilde med överklagandet. Överklagandet ska inkomma till kommunen inom
tre veckor från det att den enskilde fick del av beslutet. Kommunen avgör om
överklagandet inkommit i rätt tid och om det ska skickas vidare till Länsstyrelsen.

3.1.5 Förlorat koft
Ett parkeringstillstånd som stulits eller förkommit på annat sätt ska polisanmälas av
tillståndshavaren. Ett nytt tillstånd kan utfärdas om kopia på polisanmälan bifogas
ansökan. Det förlorade kortet spärras och makuleras av kommunens handläggare.
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1.5 Missbruk av parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas enligt kommunens
beslut.
Exempel på missbruk som kan leda till att tillståndet dras in är om
tillståndshavaren lånar ut sitt parkeringstillstånd till någon annan eller om ett
parkeringstillstånd för förare används när tillståndshavaren är passagerare.
Indragning av parkeringstillstånd kan överklagas till Länsstyrelsen. Vid misstanke
om missbruk kan kortets tillståndsnummer och giltighetsdatum införas på
spärrlistan på samma sätt som för förlorat kort.

3.1.7 Äterkallelse
Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan återkallas om förutsättningarna för
tillståndet inte längre finns eller om tillståndshavaren bfier mot reglerna för
parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
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Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till
åtgärder avseende förslag till riktlinjer för
parkeringstillstånd för rörelseh ind rade
Förslaget har remitterats till deltagarna i det Kommunala funktionshinderrådet och
Kommunala pensionärsrådet. Två synpunkter har inkommit från en deltagare per
råd.

Deltagaren i Kommunala pensionärsrådet framför att riktlinjer är oklara i sin
formulering och att medlemmar i det kommunala pensionärsrådet önskar
uppföljning om ett år. I övrigt innehåller remissvaret inga tydliga synpunkter och
redovisas därför inte närmare i denna sammanställning.
Remissvaret från deltagaren i det Kommunala funktionshinderrådet innehåller
däremot ett flertal synpunkter och har lämnats både via telefon och via e-post och
redovisas här nedan, Redovisningen av synpunkterna följer riktlinjernas disposition

2 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2.1 Vem har rätt

till parkeringstillstånd?

Svnpunkt: önskar att komplettera förslag till riktlinjer för parkeringstillstånd med
denna lydelse från trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. B $ första st.
Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas
på förmågan att ftrflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.
Bedömningen av om en rörelsehindrad som inte själv kör motordrivet fordon,
regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på
sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

I frågan om rörelsehinder

som beror av psykiatriskt tillstånd bör
Bedömningen grundas på ett läkarintyg utfärdat av en läkare med

specialstkompetens i psykiatri
Kommentar: Denna mening framgår i paragraf Behousgruppermed förklaring och
exemplar när parkeringstillstånd kan beviljas till respektive inte beviljas
Förslag: ingen justering

2.1.1 Behovsgrupper
Förare
Synpunkt: önskemål att detta tas bort:
Exempel på rörelsehinder som kan ge rätt till parkeringstillstånd för person som
själv kör fordonet:

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförva

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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sökande är rullstolsburen.
Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande,
trots hjälpmedel för förflyttning inte klarar gå fOO meter utan en eller flera
vilopauser.

Kommentar: Om personen är berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrad
ska det grundas på samlad en bedömning av personens funktionsnedsättning.

Förslag: Förslag godtas delvis. Det första exempel tas bort och stycket
omformuleras:

ffi
Nedsatt gång- och rörelseförmåga som är stadigvarande och medför att sökande,
trots hjälpmedel

Förflvttning som är mycket långsam eller är förenad med svår smärta är exempel
på omständigheter som kan väqas in i bedömningen.

Svnpunkter: Önskemål att detta exempel ska tas bort:
Psykisk funktionsnedsättning som medför att sökande inte kan gå över öppna ytor,
eller inte kan avlägsna sig för långt från en känd omgivning som t ex bilen, En
sådan nedsättning ska vara väl styrkt av specialistläkare.
Kommentar: Detta exempel framgår av Parkeringshandboken.
(Sveriges Kommuner och Regioner 2016, s, 58)
Vissa psykiska sjukdomar kan försätta den sjuka personen i ett tillstånd som gör
att denne inte kan förflytta sig mer än ett fåtal meter mellan den egna bilen och
entr6er. Denna typ av psykisk sjukdom kan därför utgöra grund för utfärdande av
parkeringstillstånd för rörelsehinder eftersom den psykiska sjukdomen påverkar
personen på samma sätt som en ffsisk. Läkarintyg om psykisk sjukdom som grund
för parkeringstillstånd bör utfärdas av läkare som är specialist i psykiatri.
Förslag: ingen justering.

Passagerare
Svnpunkter: Önskar att mening ska tas bort, för att det innehåller en kränkande
särbehandling:
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill
fordonet eller vid besökadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet. Enligt Transpoftstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande
tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund.
Transportstyrelsen menar att den sökande ska vara värnlös, det vill säga att
sökande inte på något sätt ska kunna kommunicera, förflytta sig eller kunna värja
sig mot fara,

130

1l

.'l

l.
ri
rl
Ii
at

Remiss

MELLERUDS

Kom m u nstyrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum

Diarienummer

202r-04-06

KS

i

n

gen
Sida

3 (4)

202U24

Kommentar: För att parkeringstillstånd som passagerare ska beviljas till krävs det
att personen förutom den väsentliga svårigheten att förflytta sig inte klara sig själv
utan föraren en koft stund.
Förslaq: Förslag godtas och meningen tas bort. Den första mening innehåller
tillräckligt med information, Samt att ytterligare information om passagerare

framgår av riktlinjen.
Särskilda skäl kan vara att den rörelsehindrade inte klarar att bli avsläppt intill
fordonet eller vid besöksadressen och vänta ensam medan föraren parkerar
fordonet, Enligt Transportstyrelsen ska den sökande ha ett så betydande
tillsynsbehov att han eller hon inte kan lämnas ensam ens-för en koftare stund.

ta
slg-metrfara-

Exempel på särskilda skäl som kan ge rätt till parkeringstillstånd för
rörelsehindrad person som är passagerare och inte själv kör fordonet:
Svnpunkter: önskemål att detLa exempel ska tas bort:
Olika rörelsehinder som medför att sökande inte ens korta stunder kan klara sig på
egen hand utan behöver ständigt stöd eller tillsyn av föraren. Exempel kan vara
svår balansrubbning, svår yrsel, förvirringstillstånd samt stark psykisk oro som är
styrkt av specialistläkare,

Kommentar: Syftet med att ta med exempel i riktlinjerna är att ge information om
när parkeringstillstånd kan beviljas. Tanken är att öka förutsägbarheten och
säkerställa likabehandling. Exemplen är främst hämtade från Parkeringshandboken
och Tra nsportstyrelsen.
Om personen kan lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar bilen
på en vanlig parkeringsplats har man inte rätt till parkeringstillstånd för
passagerare. Enligt Parkeringshandbok ska en person som inte själv kör bil, men
som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför bilen kan beviljas

parkeringstillstånd.
Förslag: Förslag godtas delvis. Mening omformuleras:
Olika rörelsehinder som medför att sökande inte korta stunder kan klara sig på
egen hand utan ständigt stöd eller tillsyn av föraren.

Svnpunkter: Önskemål att exempel ska tas bort:
Rullstolsburen person med svåra förlamningar och som saknar förmåga att påkalla
hjälp.
Kommentar: Av Parkeringshandbok framgår att oförmåga att kommunicera med
främmande personer, behov av livsuppehållande hjälpmedel, svår
utvecklingsstörning, svår epilepsi, svåra spasmer, risk för att falla, döv eller
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blindhet eller vissa psykiska sjukdomar är exempel på orsaker som kan göra
personen hjälplös utan föraren.
Fqlgleg: Förslaget godtas delvis, Mening omformuleras med andra ord
Rörelsehindrad person som saknar förmåga att påkalla hjälp.

Synpunkt: Ersätt benämning små barn med personeri meningen:
Små barn som är i behov av omfattande utrustning som är svår att förflytta längre
sträckor utanför fordonet.
Kommentar: Riktlinjerna ska innehålla vad som gäller ansökan om
parkeringstillstånd för rörelsehindrade barn och inte andra rörelsehindrade
personer. Av parkeringshandboken framgår, att rörelsehindrade barn som är så
små att även friska barn i samma ålder åker ivagn vanligen inte beviljas tillstånd,
om det inte finns speciella omständigheter. (Parkeringshandbok 2016, s. 56)
Förslag: Synpunkten lämnas utan justering

2.1.2 När kan parkeringstillstånd inte beviljas?
Svnounkter: Önskemålet är att meningen ska tas bort:
Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
Kommentar: Enligt vägledning för bedömning av ansökan i Parkeringshandbok,
berättigar inte behov av att parkera på en bred plats till parkeringstillstånd,
Förslag: Synpunkten lämnas utan justering

Svnpunkter: Önskemålet är att denna mening tas bort:
Passagerare som endast behöver stoft parkeringsutrymme för föflyttning till
rullstoleftersom förflyttningen kan ske innan föraren parkerar bilen.
Kommentar:

I normalfallet anses

föraren av ett fordon kunna köra fram och efter

nödvändig assistans lämna av en rörelsehindrad passagerare på resmålet och
därefter åka och parkera bilen på en vanlig parkeringsplats. Det betyder att
avlastning sker innan föraren parkerar bilen.
Förslag: Synpunkten lämnas utan justering
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Dnr KS 202L/24

927

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för
rörelseförhindrad
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för att ta in synpunkter från kommunala pensionärsrådet

och

kommunala funKionshinderrådet.

2, ärendet tas upp till ny behandling vid arbetsutskottets

sammanträde den 20 april202I.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförualtningen har tagit fram ett förslag med riktlinjer för handläggning av
parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det finns ett behov sådana riktlinjer för att informera medborgarna om ansökan och
handläggning av parkeringstillstånd samt för att verka för att varje ansökan handläggs på ett

likvärdigt sätt.

Beslutsunderlag

e
r
o

Riktlinjer för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Bilaga L.TSFS 2009:73 föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd
rörelsehindrade.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

för

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

3. återremittera

ärende för att ta in synpunkter från kommunala pensionärsrådet och
kommunala funKionshinderrådet.

4. ärendet tas upp till ny behandling

vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L.

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

Beslutet skickas till
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare

Utdragsbestyrkande
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T[ansportstyrelsens fiirfattningssamling

X

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade;

TSFS 2009:73

ll$ilrti|S

Utkom från trycket
den 2

juli 2009

beslutade den 24 juni 2009.
Transporlstyrelsen ftlreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 och 9
trafikörordningen (1998:1276) och beslutar ftiljande allmänna råd.

I kap. Allmänna

$$ vÄcrnarrx

bestämmelser

Dessa ftireskrifter gäller ftirutsättningar ftir parkeringstillstånd ör
rörelsehindrade enligt l3 kap. 8 $ trafikörordningen (1998:1276) och tillståndets utformning samt innehåll. Föreskrifterna gäller även användning,
utländska parkertngstillstånd och undantag.

I$

2

kap. Förutsättningar för parkeringstillstånd
Allmiinna råd till 13 kap. I $ Jiirsta sfycket truftkfiirordningen
(1998:1276)
Bedömningen av viisentliga svårigheter att ftrflytta sig på egen hand
bör g"undas på fi)rmågan att förflyaa sig till fots med eventuella
hjrilpmedel. Bedömningen av otn en rörelsehindrad som inte sjcilv
kör motordrivet.fordon, regelbundet behöver hjrilp av föraren utanfiir fordonet bör grundas på sökandes ftrmåga att ensam invänta fö-

raren vid målpunkten.
I frågan om rörelsehinder som beror av psykiatriskt tillstånd bör
bedömningen grundas på ett lcikarintyg utfcirdat ev en ltikare med
sp e ci ali s t komp etens i p sy ki atri.

1$

in ett välliknande fotografi och de uppgifter i öwigt
som kommunen behöver ftir bedömning av ansökan och ör utfiirdande av
Sökande ska ge

ett parkeringstillstånd.

3

kap. Användning av parkeringstillstånd

$

När ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade används ska tillståndet
placeras i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
1
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Kommunen ska vid utfårdandet av parkeringstillstånd för rörelsehindpå
rade
begäran tillhandahålla en översikt över villkoren fiir användaudet av
2

$

parkeringstillstånd i de olika medlemsstatema i Europeiska unionen. Översikten ska grundas på kommissionens faktablad enligt punkten 4 rådets
rekommendation 981376/EG av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd for
personer med funktionshinderl.
Parkeringstillstånd utftirdat till en rörelsehindfad som vid ansökan
uppgivit att han eller hon själv kör motordrivna fordon får endast användas
av tillståndshavaren.
Parkeringstillstånd utflirdat till en rörelsehindrad som vid ansökan uppgivit att han eller hon inte kör motordrivna fordon får endast användas vid
parkering for til I stån dshavaren.
3

S

$

Tillståndshavaten
4
strid med 3 $.

får inte låta annan använda parkeringstillståndet i

4

kap. Parkeringstillståndets utformning och innehåll

1

$

Parkeringsrillstånd

ör

rörelsehindrad enligt t3 kap. 8 $ trafikförord-

ll1stånd fijr rörelsehindrad. Tillståndet ska i övrigt vara utformat enligt

ningen
1

I

(I

998 : I 27

$$ samt bllaga

6)

ska på framsidan innehålla upplysningen Parkeringsti

I och 2.

l)en t brlaga I angivna ljusblå fiirgen ska vara fiirg nr 1030-B30G och
den mörkblå färgen ska vara f?irg nr 5050-R808 enligt svensk standard (SS
03 14 l1). Den ljusblå färgen motsvarar Pantone 304 eller CMYK-skalan
Cyan 31, Magenta 0, Gult 6 och Svart 0. Den mörkblå firgen motsvarar
Parrtorre 282 eller CMYK-skalan Cyan 34, Magenta 27, Gult 0, och Svart
2

$

64.

Slutdagen for parkeringstillståndets giltighet ska anges med Wå siffror
ftir dagen, de tre inledande bokstävema i månadons n&firn och fyra siffror för
årtalet i nämnd ordning.

3

$

$

Parkeringstillståndets setienummer ska innehålla
L fyra siffror, som ska ange kommunen så som sägs i Statistiska centralbyråns meddelanden i samordningsfrågor ör Sveriges officiella statistik,
2. kommunens löpnummer ftir parkeringstillstånd,
3. de två sista siffrorna i tillstandshavarens fiidelseår,
4. bokstaven M om tillståndet avser en man och bokstaven K om tillstån-

4

det avser en kvinna, samt
5. bokstaven F om tillståndet avser en rörelsehindrad som får tillstånd ftir
att han eller lron själv kör motordrivet tbrdon och bokstaven P om tillståndet

1

2

EGT

L

167,12.6.1998, s. 25 (Celex 31998H376)
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avser en rörelsehindrad som får tillstånd för att han eller hon regelbundet
behöver hjälp av ftiraren utanför fordonet.
Uppgiftema enligt 1-3 samt 5 ska vara åtskilda med bindestreck.
5

$

6

S

Parkeringstillstånd ska utöras så att forfalskning och efterbildning av
tillståndet försvåras. Tillstånden ska ha minst de i 5-9 $$ angivna förfalskningsskydden.
Parkeringstillståndet ska bestå av vattenmärkt, icke-fluorescerande

papper.

$

Den ljusblå botten ska vara försedd med ett annat mönster av säker7
hetsfyp än rastertryck och ska tryckas iriserat i minst två fiirger.
Allmönna råel
Mönster nv gillochetyp och relieJbottentyp ör exempel på mönster
av srikerhetstyp.

S

På framsidan av parkedngstillståndet ska plasten vara fiirsedd med ett
tydligt reliefmönster som täcker minst halva framsidan.
S

$

På parkeringstillståndets framsida ska finnas ett hologram med minst
9
två växlande tydligt urskiljbara bilder.

f0 $

På pnrlceringstillstöndets baksida sko finnos ett för ögat osynligt tryck

som fluorescerar under bestralning.

Parkeringstillstånd får förses med streckkod eller annan märkning fiir
maskinell kontroll om den inte väsentligt förändrar parkeringstillståndets
11

$

utseende.

5

kap. Utländska parkeringstillstånd

Ett utländskt parkeringstillstånd av gemenskapsmodell i enlighet med
bilaga 1 och som är utfärdat i en stat inom EES, ger i Sverige sanlma rätt att
parkera som parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 $ trafikförordningen
(l 998:1276).

IS

2 $ Även andra utländska parkeringstillstånd med den internationella
handikappsymbolen ger samma rått att parkera som parkeringstillstånd
enligt 13 kap. 8 $ trafikörordningen (1998:1276) om de är utfårdade på
danska, engelska, franska, norska, svenska eller tyska eller om de används
tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk. Tillstånden gäller dock inte sedan innehavaren vistats i Sverige i mer än ett år.
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6

kap. Undantag

f

$

Undantag från dessa foreskrifter prövas av Transportstyrelsen.

Denna örfattning träder i kraft den 1 augusti2009
På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT
Jenni Sjöblom
(Vägtrafi kavdelningen)

Utgivare: Klistina Nilsson, Transportstylelsen, Non'köping ISSN 2000
4
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I

Bilaga l. Bestämmelser om gemenskapsmodell för parkeringstillstånd liir personer med funktionshinder
A. Parkeringstillstånd enligt gemenskapsmodell

ör

personer med funk-

tionshinder ska ha fiiljande mått:

Htijd: 106 mm,
Bredd: 148 mm.

B.

Parkeringstillståndets färg ska vara ljusblå, med undantag
vita rullstolssymbolen som ska ha en bred mörkblå bakgnrnd.

C.

ör

den

Parkeringstillståndet ftir personer med funktionshinder ska vara infiir raden på baksidans vänstra del ör innehavarens

plastat, med undantag
namnteckning.

D. Parkeringstillståndet ftir personer med funktionshinder ska ha en
fram- och en baksida, var och en vertikalt avdelad i två delar.
Framsidans vänstra de| ska innehållafiiljande

l. Rullstolssymbolen i vitt rnot mörkblå bakgrund.
2. Slutdag ör parkeringstillståndets giltighetstid3. Parkeringstillståndets serienummer.
4. Utfiirdande myndighets/organisations namn och stämpel.

Framsidans högra del slca innehållafiiljande.

l. Upplysningen "Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder"
tryclt med stor stil på den medlemsstats språk som utfiirdar patkeringstillståndet. Efter ett lämpligt mellanrum ska motsvarigheten till "parkeringstillstånd" anges med liten stil på Europeiska unionens övriga språk.
2. Ortlen "Eunrpeiska gemenskapemas modell" flYckt på den medlemsstats språk som utfårdar parkeringstillståndet.
3. I bakgrunden ska öljande särskiljande tecken ör medlemsstater finnas.
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Sverige
Föro,rrade kungmiket

Bal$idans vötcstra del ska innehållafiliande:
1. Innehavarens efternamn.
2. Innehavarens ftirnamn.

3.Innehavarens namnteckning eller annat särskiljande tecken, om så föreskrivs i den nationella lagstifoiingen.
4. Innehavarens foto.
Baksidans högra del skn innehållafiIi*nde

l

"l)etta tillstånd ger innehavaren rätt att åtrjuta de parkeringsfiirmåner

som erbiuds av den medlemsstat där han befinner sig.
Z."Om detta tillstånd används, ska det anbringas på fordonets främre del
så att framsidan är klart synlig fiir kontroll"

E.

Med undantag fiir skriften på framsidans högra del ska skriften vara
avfattad på den medlemsstats språk som utfårdar parkeringstillståndet.

6
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Bilaga 2

Bilaga 2

FRAMSIDA

Parkeringstillstånd
för rörelsehindrad
Pys*öir{ilu9e

Par*ftniskh.

Parfteringuftott

Fa*olåsi

Parkovrci povdctti
Astorizalicdc Adsare

shdt$6ns

31-DEC-2911

Sadmurac

Porsohnic na norkowanic
ftdooasiinm novictoöenrs atlauja
Lcl&nas

0000.0.00K-F
lffidgteie

Nnnnnns kommun

std$

Cdtaodc

autcnobil[

ertrcftflrrr{o

Pamessle F$pa*iar

crqdått
p*olrnb

Fa*oracie

Dovo$nira pa*ir*{r
Perpcrunc ra negngoc
Gonlnrcrgrc d gedngg$o
Tarjeta

dcrdaelnmedo

deatrlidrmttr.il
Ceadfnrr piircråh
Cade

Äöculqöqrcsftg

ParkrurM

Faftarasrir

Fa*ingcard

Europeiska gerneaskapernas modell

BAKSIDA

tlethtille6rd ger

lnne.

innshavann rtr att
åtntuta de pakeringp
Fnnånersom ertisds
avden medbmsstat
dåir han kffnna slg.

havaren*

ftto

Efiernamn:

Om de[ta fillstånd
änvånds, sltall det

anbring* påbrdonets
ftffnre del S sttfrar*

Förnamn:

sidan
Namnteckning:

ä

klart synltg

förkonlmll.

140

-

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

ng

202L-04-28

en

Dnr KS 20Lglt24

ARENDE 20

Regler för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
i Melleruds kommun (f.d. drift- och hyresbidrag)
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att

1,

nuvarande lydelse under rubriken Stöd till föreningslokaleri Regler för föreningsstöd (KS
område)fastställda av KS $ L48,2014-L1-05 revideras enligt föreliggande förslag.

2.

begreppet "handikapporganisationer" ersätts med 'funktionshindersorganisationer",
genomgående i dokumentet Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS $ 148,
2014-11-05.

3,

fastställa förslag till DriftbiCrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Sammanfattning av ärende
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verkamhetsutvecklaren i uppdrag att ta
fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i
Melleruds kommun, Behov finns att se över kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun,
Förslaget till Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun innehåller bland annat information om vad en allmän samlingslokal är, vad bidraget
kan beviljas för, vilka krav som föreningarna ska uppfflla för att vara berättigade bidraget samt
vad ansökan ska innehålla.
Riktlinjerna har fått namnet driftbidrag, inte hyresbidrag, då samtliga föreningar själva äger sina
lokaler.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 20LB-02-20, g7I
. Regler för föreningsstöd inom KS område 2014-11-05, 5 148
. Förslag Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun
r Förslag, Ny lydelse Rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för föreningsstöd (KS område)
20r4-tL-05, s 148.

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-20,5 137.
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Komm

u
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a

202t-04-20

rbetsutskott

5 137
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9

Dnr KS 2018/L24

till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
(f,d.
kommun
drift- och hyresbidrag)
i Melleruds
Regler för driftbidrag

Arbetsutskottets förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att

1,

nuvarande lydelse under rubriken 9töd till ftireningslokaleri Regler för föreningsstöd (KS
område) fastställda av KS $ I48,2014-11-05 revideras enligt föreliggande förslag.

2.

begreppet "handikapporganisationer" ersätts med 'funktionshindersorganisationer",
genomgående idokumentet Regler för föreningsstöd (KS onråde) fastställda av KS $ 148,
2014-11-05.

3.

fastställa förslag till Driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler,

Sammanfattning av ärende
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsuWecklaren i uppdrag att ta
fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i
Melleruds kommun. Behov finns att se över kommunens riKlinjer för drift- och hyresbidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslaget till Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun innehåller bland annat information om vad en allmän samlingslokal är, vad bidraget
kan beviljas för, vilka krav som föreningarna ska uppfylla för att vara berättigade bidraget samt
vad ansökan ska innehålla.

Riktlinjerna har fått namnet driftbidrag, inte hyresbidrag, då samtliga föreningar själva äger sina
lokaler.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 20L8-02-20, g 7I
. Regler för föreningsstöd inom KS område 2014-11-05, S 148
o Förslag Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler i Melleruds
kommun
r Förslag, Ny lydelse Rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för föreningsstöd (KS område)
2014-11-05,5 148.

r

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. nuvarande lydelse under rubriken Stöd till föreningslokaleri Regler för föreningsstöd (KS
område) fastställda av KS $ L48,2014-t1-05 revideras enligt föreliggande förslag.

2,

begreppet "handikapporganisationer" ersätts med 'funktionshindersorganisationer",
genomgående i dokumentet Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS $ 148,
2014-11-05,

3.

fastställa förslag till Drifrbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Beslutsgång
nden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
J

Utdragsbestyrkande

sign

142

A

flII
fl

t

rt

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS
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KOMMUN

Datum

Diarienummer

Sida

1 (3)

2021-03-30 KS 20LBlL24
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
Melleruds kommun (fd. drift- och hyresbidrag)
Förslag

till beslut:

1.

Nuvarande lydelse under rubriken Stöd till ftireningslokaleri Regler för
föreningsstöd (KS område) fastställda av KS $ I48,20L4-I1-05 revideras
enligt föreligga nde förslag.

2.

Begreppet "handikapporganisationer" ersätts med
'fu n ktionsh ndersorga n isationer', ge nomgående i doku me ntet Regler
föreningsstöd (KS område) fastställda av KS 5 148, 2014-11-05.
i

3.

i

för

Fastställer förslag till driftbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler.

Sammanfattning av ärende
Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsuWecklaren i
uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar
och andra samlingslokaler i Melleruds kommun. Behov finns att se över
kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslaget till Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
i Melleruds kommun innehåller bland annat information om vad en allmän
samlingslokal är, vad bidraget kan beviljas för, vilka krav som föreningarna ska
uppfylla för att vara berättigade bidraget samt vad ansökan ska innehålla.

Riktlinjerna har fått namnet driftbidrag, inte hyresbidrag, då samtliga föreningar
själva äger sina lokaler.

Beslutsunderlag

o
.
r
.

Arbetsutskottets beslut Z0LB-02-20, g 7L
Regler för föreningsstöd inom KS område 2014-11-05, 5 148
Förslag Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna
samlingslokaler i Melleruds kommun
Förslag, Ny lydelse Rubriken Stöd till föreningslokaler i Regler för
föreningsstöd (KS område) 2014-11-05, S 148

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

ss02-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum

Diarienummer

Sida

2 (3)

2021-03-30 KS 20t9lL24

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade den 20 februari 2018 att ge verksamhetsutvecklaren i
uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar
och andra samlingslokaler i Melleruds kommun. Behov finns av att se över
kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler i Melleruds kommun.
Analys

Melleruds kommun utbetalar driftbidrag till bygdegårdar och allmänna
samlingslokaler verksamma inom Melleruds kommun. Avtal mellan kommunen och
föreningar löper på om de inte sägs upp, vilket inte skett, Det innebär att det finns
behov av att se över redovisningen av driftkostnader för lokalerna jämfört med
bidragets stodek, Det finns även behov av att föfidligande vad bidraget kan
användas för och att kommunalt bidrag endast är ett bidrag som täcker en del av
kostnaderna för driften.

I förslaget finns en beskrivning av vad en allmän samlingslokal är och att

både

kommunens definition av samlingslokal och allmänna regler för bidragsgivning
måste vara uppffllda för att få detta bidrag.
Förslaget innebär information om av vad bidraget kan beviljas för och vilka krav
som föreningarna behöver uppfylla för att vara berättigade till bidraget. Exempelvis
ska lokalen vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga
villkor samt ska den kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med
kommunen.
Vidare har kravet på vad ansökan ska innehålla föfidligats tillsammans med
information om hur beslut och utbetalning av bidraget går till. För att ha tydligare
bild av lokalens driftkostnader och -intäkter samt hur lokalen nyttjats det gångna
kalenderåret ska denna information bifogas i samband med ansökan.
För att underlätta för föreningar som vill söka bidrag inom kommunstyrelsens
område, för att slippa läsa Wå olika dokument, föreslås att dessa regler läggs in i
nuvarande regler för föreningsstöd (inom KS område). I samband med en sådan
komplettering bör dels handikapporganisationer uppdateras med
funktionshinderorganisationer. Samt behöver befintligt stycke om driftbidrag, där
bygdegårdar omnämns, omformuleras. Av det skälet föreslår en mindre justering
av det stycket i KS regler för bidragsgivning.

Överväganden
En specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska bifogas
samband med ansökan. Detta ska tas hänsyn till beräkning av bidraget.

i

En ansökan som kommer in för sent berättigar inte till bidrag det året. En fördel
med att infoga reglerna i nuvarande riktlinjer för bidragsgivning är att vi redan nu
beaktar kommande revidering av föreningsbidrag, särskilt med hänvisning till de
allmänna kraven för bidragsgivning.

Ekonomiska konsekvenser
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Förslaget utgår från att motsvarande bidrag delas lika mellan samlingslokalerna
och att samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan som mest
få 30 procent av de faktiska driftkostnaderna Detta är den modell som tillämpas
idag. Modellen kan även anpassas efter tilldelad ram för bidragsgivning.

Antalet samlingslokaler som emottar detta bidrag har varit konstant över tid,
Slutsatser
Nuvarande lydelse i regler för föreningsstöd inom KS område revideras enligt
föreliggande förslag och förslag till driftbidrag till bygdegårdar och andra
saml ingslokaler bör fastställas.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Anna Granlund
Enhetschef Komm unikation och
säkerhet

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30 189 00

0530-181 18

Dovile. ba rtuseviciute@ mel lerud,se

anna.granlu nd@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Enhetschef kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler som idag har avtal med kommunen
(samt reviderade regler)
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Ny lydelse
Rubriken Stcid till foreningslokaleri Regler för föreningsstöd (KS område) fastställda av KS $
L48,20L4-11-05

Stöd till föreningslokaler
Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs
verksamhet för barn och ungdom. För funktionshindershandikaBporganisationer gäller att
föreningen kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhel. live*
Rena kansli- eller kontorslokaler är inte
berättigade till bidrag.
Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen.
Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med
automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet
stadgar.
Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:

.
.
.

De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d.
Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
fu n

ktionshindershandikapporganisationer@)

Föreningens intäkter för lokalen.

Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag som
beviljats för bid ragsslaget.
Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör detta
senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret.
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Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler
Syfte
Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna inom
kommunen.
Vad är en allmän samlingslokal?

Med allmänna samlingslokaler menas sådana lokaler som ägs av ideella organisationer och som utnyttjas
allsidigt. De ska vara öppna och lättillgängliga för föreningslivet möten, studieverksamhet, kulturell
verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet. Exempel på
allmänna samlingslokaler är bygdegårdar, IOGT och andra föreningsdrivna lokaler som inte redan erhåller

kommunalt stöd till föreningslokaler. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser på
landsbygden. Villkor och kriterier
För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och allmänna
regler för bidragsgivning vara uppfollda, Driftbidraget får endast användas till driftkostnader som anges
nedan.
Samlingslokalen ska
Värä tillgänglig att använda för till exempel barn- och ungdomsverksamhet, föreningsmöten,

o

.
.

studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning, födelsedagar, högtider
eller andra liknande aktiviteter.
vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor.
kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med kommunen'

Vid ansökan om driftbidrag från nya samlingslokaler ska godkännande ske av kommunstyrelsen.
Fördelningen av bidrag bygger på att motsvarande belopp betalas ut till samlingslokalerna.
Samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan mest få 30 procent av de faktiska
driftkostnaderna.
Driftkos tn ader o ch driftin tä kter
Med driftkostnader menas:

.El
. Vatten
. Försäkring
. Uppvärmning

Med driftintäkter räknas följande:

.
o
r

Hyresintäkter
Ränteintäkter
Andra bidrag till fastigheten

Ansökan
En redovisning över driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning, revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret ska
bifogas i samband med ansökan. En ansökan som inte innehåller angivna uppgifter kommer inte att
behandlas. En ansökan som kommer in för sent berättigar inte till bidrag det året.
Sista ansökningsdag är 3O

april året som bidraget söks for.
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Avtal
Stödet till samlingslokalen regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen. Dessa avtal
tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med automatisk förlängning om de
inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet anger.
Driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret redovisas till
kommunen varje år som avtalet gäller.
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Politisk inriktning för föreningsstödet
Ett rikt och varierat föreningsliv är en bidragande faktor till att skapa god livskvalitet för
Melleruds kommuns invånare. Den kommunala bidragsgivningen är ett sätt att skapa
förutsättningar för ett sådant föreningsliv.
De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. I den kommunala bidragsgivningen
ingår också de subventionerade lokaler kommunen ställer till föreningarnas förfogandg.
Oe kommunala bidragsreglerna ska upplevas som rättvisa. De ska vara lätta att förstå
och de ska inte innebära betungande administration för vare sig föreningar eller
kommunen.
I enlighet med kommunens vision ska verksamhet för barn och ungdom prioriteras vid
bidragsgivning.

Allmänna regler för bidragsgivning
För att vara berättigad till bidrag ska föreningen
- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer föreningens stadgar,
- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Melleruds kommun
- bedrivit verksamhel i kommunen i minst sex månader,
- ha minst tio medlemmar,
- föra kassabok enligt bokföringslagens krav, samt
- varje år till Melleruds kommun redovisa årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
för föregående år inklusive bokslut och revisionsberättelse. Av verksamhetsberättelsen
ska framgå hur mänga medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive icke

bidragsberätti gad ålder.

Samtliga ansökningar ska undertecknas av föreningen utsedd firmatecknare, vilka svarar
för riktigheten i ansökan. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan medföra
återbetålningsskyldighet och avstängning från bidrag. Kommunen har vid anmodan rätt
att ta del av det bakgrundsmaterial ansökan baserar sig på.
Bidrag betalas ut till av föreningen registrerat plus- eller bankgiro.
Om förening har skuld till kommunen regleras denna skuld före utbetalning av beviljat
bid rag.

Medlem
Som bidragsberättigad medlem räknas person som är registrerad iföreningen, erlagt
beslutad medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade
verksamheten, samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadg-ar.
Som bidragsberättigad meälem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på icke
bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som
löst medlemskort vid entr6n till arrangemang som exempelvis dans, film, teater eller
match.
Föreningen ska förvara medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets
utgång.
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Kommunalt lokalt aktivitetsstöd
Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd
gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till
statsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna
regel.
Föreningen ska bokföra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av
förteckningen ska framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, kön
och födelsedatum, samt vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle. Redovisning ska
ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter.
Närvarokort eller sammanställning ska vara numrerade för att kunna identifieras på
ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra är
efter verksamhetsårets utgång. Närvarokort och ansökningsblankett tillhandahålles av
Medborgarkontoret.
Bidrag utgår för deltagare från och med hösten det år de fyller sju år till och med det år
de fyller 2O är.

till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:
tre bidragsberättigade deltagare
utöverledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam

För att berättiga

.

En sammankomst ska omfatta minst

samling och avslutning.
Ledare i bidragsberättigad ålder får medräknas, men måste fylla minst 13 år
det kalenderår som aktiviteten pågår.
. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
. Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande förenings regi. Bidrag
utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej heller
till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.
. Bidrag utgår inte till entr6belagda tävlingar eller kommersiella arrangemang
som exempelvis danser, bingo och basarer.
. Bidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i
annan ordning.
Bidrag beviljas normalt med 6 kronor per deltagartillfälle i åldern 7-2O är.
Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen budgeteras för ändamålet.

.

Ansökan
Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på
ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett.
Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna

Redovisningsperioder
. Lll - 30/6 med ansökningsdatum senast den 2518
. L/7 - 3L/I2 med ansökningsdatum senast den 25/2
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.
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till föreningslokaler

Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt
bedrivs verksamhet för barn och ungdom. För handikapporganisationer gäller att
föreningen kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. Även
hembygdsgårdar är berättigade till detta stöd. Rena kansli- eller kontorslokaler är inte
berättigade till bidrag.
Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och
kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan
tecknas rned automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet
med vad avtalet stadgar.
Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:
. De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d,
. Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
handikapporganisationer och hembygdsgårdar.)
. Föreningens intäkter för lokalen.
Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag
som beviljats för bidragsslaget.
Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör
detta senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret'

Bidrag

till handikapporganisationer

Handikapporganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till
n gslokaler en li gt bestämmelserna ova n.
Till stöd för administiation och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag
med 30 kronor/betalande medlem boende i Melleruds kommun. Bidraget baseras på
antalet medlemmar året före ansökningsåret. Skulle det av kommunfullmäktige beviljade
anslaget inte medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen.
föreni

Sista ansökningsdag
31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.

Särskilt bidrag
Utöver ovan nämnda bidragsformer kan särskilda bidrag utgå i följande fall:
Bidrag till mycket kostnadskrävande verksamhet riktad till barn och ungdom
(samma åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd). Detta bidrag
regleras i avtal och utbetalas på samma sätt som bidrag till föreningslokaler.
Stimulansbidrag för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar. Detta
bidrago.-..söks i särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Information skickas minst
en mänad före varje ansökningstillfälle till föreningen på den av föreningen
uppgivna adressen.
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. Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna i övrigt. ÄnsOkan görs senast 31 oktober året före bidragsåret.

Frågor
-o
hragor

Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna i övrigt. Änsökan görs senast 31 oktober året före bidragsåret.

Frågor
Frågor om bidrag och utbetalningar besvaras av Medborgarkontoret.
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Dnr KS 20LB/L24.824

Riktlinjer för drift- och hyresbidrag till bygdegårdar och andra
samlingslokaler i Melleruds kommun, utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram förslag till Riktlinjer för driftoch hyresbidrag till bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melteruds kommun.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
20 mars 2018.

Sammanfattning av ärendet
Behov av finns av att se över kommunens riktlinjer för drift- och hyresbidrag till
bygdegårdar och andra samlingslokaler i Melleruds kommun.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet besli.rtar att ge verksamhetsutvecklaren i uppdrag
att ta fram förslagtill Riktlinjerför drift- och hyresbidrag till bygdegårdaroch andra
samlingslokaler i Melleruds kommun.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas
Verksa

m

till

hetsutveckla ren

i/

Justerandes sign

('t ;v

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/lL4

ARENDE 21

Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala
föreningar inom Mellerud kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt mvesteringsbidrag
för lokala föreningar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

-

bygdepeng -

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 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.
Som en delav harmonieringen föreslås att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa
mervärde i sitt närområde.

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att
1. återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd diskussion
angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas.
2, redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2021.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2019-04-11, 5 90
Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, g 57
o Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala
föreningar inom Melleruds kommun
. Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)
o Komm nstyrelseförva ltningens tjä nsteskrivelse.
o

o

u

Arbetsutskottets beslut 202I-04-20, S 138.

154

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrelsens

S

a

rbetsutskott

138

Sammanträdesdatum
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202t-04-20

10

Dnr KS 2020/II4

Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för |okala
föreningar inom Mellerud kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbiCrag
för lokala föreningar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

-

bygdepeng -

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 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.
Som en del av harmonieringen föreslås att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag, Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa

mervärde i sitt närområde.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att

1, återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd

diskussion

angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas,

2. redovisning

av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2019-04-11, 5 90
r Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, S 57
o Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala
föreningar inom Melleruds kommun
. Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD):
Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbidrag
ftir lokala föreningar inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

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

{ffi

Utdragsbestyrkande

sign
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Kommunstyrelsen

Regler för kommunalt investeringsbidrag för |okala
föreningar inom Melleruds kommun (tidigare kommunal
bygdepeng), revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen fastställer reviderade Regler för kommunalt investeringsbidrag
för lokala föreningar inom Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 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.

att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar
som vill skapa mervärde i sitt närområde.

Som en del av harmonieringen föreslås

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att

1. återremittera ärendet för komplettering/föfidligande av reglerna
utifrån förd diskussion angående namnfrågan, vilka investeringar som
kan sökas och när i tid bidraget kan sökas.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april202l.

Förslaget justerats efter KSAU beslut och ändringarna framgår av spåra
ändringarfunktionen,

Beslutsunderlag

.
.
o
.

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-11, 5 90
Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, g 57
Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som
används av lokala föreningar inom Melleruds kommun
Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)

Beskrivning av ärendet
Bakqrund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 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.

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att:

1.

återremittera ärendet för komplettering/för$dligande av reglerna utifrån
förd diskussion angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas
och när i tid bidraget kan sökas,

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
20 april202L.

Analys
Melleruds kommun har avsatt en specifik bygdepeng som föreningar kan söka for
renoveringar och ombyggnationer. Möjligheten att söka detta bidrag är begränsad
till materialkostnaden.
Bygdegårdar och allmänna samlingslokaler kan ansöka om investeringsbidrag hos
Boverket, men då krävs att kommunen står för 30 procent av hela kostnaden
inklusive arbetskostnad. Nuvarande regler medger endast att kommunens bidrag
används för materialkostnaden, vilket blir en begränsning i kommunens
bidragsgivning om föreningarna tilldelas kommunal bygdepeng.

I reviderade regler föreslås att bidraget byter namn till investeringsbidrag för
fastigheter för att harmoniera med Boverkets benämning av bidrag. Vidare föreslås
att ett undantag kan tillämpas om föreningen även beviljas stöd från Boverket och
får då även användas för arbetskostnader.
I det reviderade förslaget finns även en tydligare beskrivning av vad bidraget

kan

beviljas för. Exempelvis har möjligheten för tillgänglighetsanpassning kompletterats
uppräkningen. Syftet med uppräkningen är att förtydliga till vad bidrag kan beviljas
för.
Vidare har kravet på vad ansökan ska innehålla föfidligats tillsammans med
information om hur beslut om och utbetalning av bidraget går till.
Förslaget är att samla bidragsansökningarna till ett tillfälle under året. Syftet är att
ansökningarna ska kunna ställas mot varandra samtidigt som en helhetssyn
avseende antalet ansökningar, fördelning och medelsfördelning underlättas. Utan
denna hantering finns risk för att "forst till kvarn" tillämpas. Vi uppnår samtidigt en
effektivare beredning.
Förslaget justerats efter KSAU beslut och ändringarna framgår av spåra

ändringarfunktionen. Ändringarna består bland annat av namnändring av regler
och ansökningsdatum.
överväganden
Förening kan ansöka om bidrag fram till den 15 september, året innan
genomförande. Beslut och utbetalning av bidrag sker innan årsskiftet. Föreningen
har ett år på sig att använda och redovisa hur bidraget varit till nytta.
Ekonomiska konsekvenser
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I nuvarande

förslag har bidragets storlek exkluderats. Detta medger anpassning
utifrån gällande budgetförutsättningar, om de politiska organen så önskar. Med
denna modell i kombination med att bidraget fortsatt budgeteras i särskilt ordning
f in

ns

in

ga ytterl iga re ekonom iska konsekvenser.

Genom mer generösa regler kan det bli större efterfrågan på bidraget,
Slutsatser
Detta förslag har harmonierats med Boverkets regler för investeringsbidrag.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Anna Granlund
Enhetschef kommunikation och
säkerhet

Beslutet skickas till
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
Ekonom
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Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00
Dovile, bartuseviciute@mellerud.se

Förslag 2021-02-24

@

Regler för kommunalt investeringsbidrag för
aflyiifld€-av lokala föreningar inom Melleruds kommun
Syfte
Melleruds kommun tillhandahåller årligen pengar för att utveckla landsbygden. Bidraget är riktad till
lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar kommunens vision och
värdegrund.

Vem kan söka investeringsbidrag?
Kommunalt investeringsbidrag kan sökas av lokala föreningar registrerade hos kommunstyrelsen.
Företag och privatpersoner är inte behöriga att söka.

Bidrag kan beviljas till:

.
r
r
.

Materialkostnaderl för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda,
arrenderade eller långtidshyrda lokaler och anläggningar.
Insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov.
Insatser för att skapa mötesplatser, särskilt för ungdomar.
Tillgänglighetanpassning.
:_Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel
uppvärmni ngssystem eller avloppshantering.
För nyanskaffninq av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en
varaktiqhet på minst fem år.

r

Bidrag kan inte beviljas för:
Köp av tjänst

Driftkostnader
Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll
Möbler, vitvaror, maskiner och individuell tävlings- och träningsutrustning.

Krav
Ny-/till-/ombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin
verksamhet. Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan vara
form av pengar och ideella insatser.
Bidrag som söks från annat håll ska anges i ansökan.
Byggnationen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs
innan beslut om stöd fattats av kommunstyrelsen görs på egen risk eftersom föreningen inte har
någon garanti om att de får bidraget den ansökt om.
Föreningen ska äga, arrendera eller långtidshyra anläggningen som ansökan gäller. Vid arrendering
eller långtidshyra ska fastighetsägaren ha lämnat sitt godkännande till byggnationen.

Beviljat bidrag ska redovisas av föreningen ett år efter att de har fått del av bidraget.

Ansökan, beslut och utbetalning
Ansökan om investeringsbidrag sker
.

o
.

Av ansökan ska det framgå vad investeringsbidraget ska användas till, syftet med
investeringen, en kostnadsberäkning samt beskrivning och ritningar för investeringen som
föreningen ansöker om bidrag från kommunen. Av kostnadsberäkningen ska arbetskostnad
och materialkostnad redovisas åtst<itt,
Ansökan ska även innehålla aktuell verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse samt ska ansökan vara undertecknad av styrelsen utsedda funktioner.

1

Om föreningen även beviljas stöd från Boverkets investeringsbidrag får kommunens bidrag
undantagsfall användas för även arbetskostnader.
1
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Förslag 202L-02-24

.
.
.
.
.

Vid bedömningen om bidragets storlek tas hänsyn till medeltillgång och samhällsnytta.
Om föreningen har en medfinansiering betalar kommunen endast del av kostnaden som inte
täcks av bidrag från annan.
Om en förening/organisation blivit beviljad investeringsbidrag för en investering och det efter
betalning blir pengar över ska den överblivna summan återbetalas till kommunen.
Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar
ansökan.
Om ovanstående villkor inte uppfylls kan kommunen återkalla beslutet och kräva tillbaka
utbetalda pengar.

Efter beslut om att kommunen utbetalar bidrag sker utbetalning i förskott till föreningen, innan
utgången av ansökningsåret. Vid byggnation som kräver tillstånd eller lov kan kommunen villkora
bidragsgivningen genom att ange att bidrag, efter beslut om tilldelning, endast betalas ut om
erforderliga tillstånd inhämtas.
Investeringsbidrag utgår endast för kostnader som föreningen kan styrka exempelvis genom fakturor
där materialkostnaden ska vara specificerad.

Redovisning

o
o
.

Vid redovisning ska det framgå hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts,
Redovisningen ska vara undeftecknad av ordförande och kassör och lämnas in till kommunen
senast ett år efter att utbetalning skett,
En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slututbetalning görs. Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte detta
efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela beloppet,
Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller
användningen följer inte dessa regler kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget,

2
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Dnr KS 20201L74

Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används
av lokala föreningar inom Melleruds kommun (tidigare kommunal
bygdepeng)
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet

besl uta

r att

1. återremittera ärendet för kompletteringföfidligande av reglerna utifrån förd

diskussion

angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när i tid bidraget kan sökas,

2. redovisning

av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april2021.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 25 februari 2020 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,
Som en del av harmonieringen föreslås att bidraget byter namn från bygdepeng till
investeringsbidrag. Syftet är det samma: att kunna ge bidrag till lokala föreningar som vill skapa
meruärde i sitt närområde.

Beslutsunderlag

. Regler för kommunal bygdepeng (nuvarande regler)
o Kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, 5 90
. Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, 9 57
e Förslag Regler för kommunalt investeringsbidrag för fastigheter som används av lokala
föreningar inom Melleruds kommun
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar

att

1. återremittera ärendet för komplettering/förtydligande av reglerna utifrån förd diskussion
angående namnfrågan, vilka investeringar som kan sökas och när

2, redovisning

itid bidraget kan sökas.

av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april2027.

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

Beslutet skickas till
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr KS 20ZA/fl4
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Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun' revidering
Arbetsutskottets beslut
Arbebutskottet besluta r att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
Rqler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun som harmoniserar med Boverkets
regelverk för bidragsgivning.

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april2020.

Sammanfattning av ärendet
Bygdepengen är ett bidrag till föreningar inom Melleruds kommun som vill uWeckla sift
närområde. Det ska vara insatser för aft skapa mötesplatser och en levande landsbygd som
underlättar för de boende i ett område att samverka för bygdens framtida utveckling.
Melleruds kommuns har avsatt en bygdepeng motsvarande 300 tkr per år för att tillgodose
denna utveckling.
Nuvarande regler från 2019 tar inte hänsyn till anxikningar där även Boverket är med och
finansierar projeR.

Förslag

till beslut

på samrnanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att ta fram förslag till reviderade
Rqler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommunsom harmoniserar med Boverkets
regelverk för bidragsgivning.

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020.

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

Beslutet skickas till
EnheEchefen för Kommunikation och säkerhet

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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2019-04-10

Kommunstyrelsen

15

Dnr KS 2O[9/7L.A03

s90

Regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. fastställa regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag med tillägget att beslut om bidragsnivå tas med hänsyn
till medelstillgång och bedömd samhällsnytta.
2. justera kommunstyrelsens delegeringsregler gelom att införa att arbetsutskottet
teslutar om bidrag för kommunal bygdepeng på delegation av kommunstyrelsen.

3. en utvärdering av de nya reglerna ska ske i april

2O2O.

Sammanfattning av ärendet
Bygdepengen är ett bidrag till föreningar inom Melleruds kommun som vill utveckla
sitt närområde. Oet ska vara insatser för att skapa mötesplatser och en levande
landsbygd som underlättar för de boende i ett område att samverka för bygdens
framtida utveckling.
Melleruds kommuns har avsatt en Bygdepengen motsvarande 300 tkr per år för
att tillgodose denna uWeckling.
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning utifrån förd
diskussion. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 12 mars 2019.

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019, $ 67, att, inför kommunstyrelsens
behandling av ärendet, komplettera regler fcir kommunal bygdepeng i Melleruds
kommun med krav på att fdreningarna ska verka i enlighet med Melleruds
kommuns värdegrund.

Beslutsunderlag

. Förslag till regler för kommunal bygdepeng för Melleruds kommun.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2A19-A2-26, g 42.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (reviderad)
o Förslag till regler för kommunal bygdepeng for Melleruds kommun (reviderat).
r Arbetsutskottets beslut 2Ol9-O3-72, g 67.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Morgan E Andersson, Daniel Jensen (KD) och Eva Pärsson (M) : Kommunstyrelsen
beslutar att

1. fastställa regler för kommunal bygdepeng i Melleruds kommun enligt
föreliggande forstag med tillägget att beslut om bidragsnivå tas med hänsyn
till medelstillgång och bedömd samhållsnytta.
Utdragsbestyrkande

Justerandes
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2. justera kommunstyrelsens delegeringsregler ge{lom att införa att arbetsutskottet
beslutar om bidrag för kommunal bygdepeng pä delegation av kommunstyrelsen.

3. en utvärdering av de nya reglerna ska ske i april 2424.

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

Beslutet skickas

till

Processledaren

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
KFS

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNAL BYGDEPENG
Syfte
Melleruds kommuns har avsatt en Bygdepengen motsvarande 300 00Okr per år för att
utveckla landsbygden. Bidraget är riktad till lokala föreningar som vill skapa mervärde
sitt närområde och samtidigt delar kommunens värdegrund.

i

Regler
1.

2.
3.

Kommunal bygdepeng kan sökas av lokala föreningar.
Bygdepengen utgår endast som stöd för materialkostnader.

Bidraget får ansökas löpande under året.
Vid
ansökan ska det framgå vad bygdepengen ska användas till och syftet med de
4.
insatser som planeras.
5 Bedömningen om bygdepeng tas med hänsyn till medeltillgång och samhällsnytta.

Redovisning
1

2

Vid redovisning ska det framgå hur bidraget har använts och vilka effekter som
har nåtts. Redovisningen ska vara undertecknad ordförande och kassör och
inlämnad till kommunen senast ett år efter att utbetalning skett.
Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt
andamål kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget.

Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på delegation av kommunstyrelsen
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2021-04-28

n

Änenoe zz

Dnr KS 20201207

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av
arbetsmarknadsen hetens åtgä rder
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av arbetsmarknadsenhetens
åtgärder.
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i

ng

2027-04-28

en

Änrnor zg
Aktuel la arbetsm iljöfrågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter, kommunchefen och HR-chefen redovisar och diskuterar
ktuel la a rbetsm iljöfrågor.

a
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2021-04-28

en

Änrnoe z+

Dnr KS 202L|2ZL

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
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 föfidliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det
önskväft att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån
direktiven rörande personalfrågor.

Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Perconaladministrativ förualtningen - 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 anstäld,

Beslutsunderlag

o
o

Försla9 till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

Årendet behandlas av arbetsutskottet uid sammanträdet den 4 maj 2O21,
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202t-04-r6
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n
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Diarienummer

Sida

KS202Ll22r

1 (1)

Kommunfullmäktige

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
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 förualtningen - 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
o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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BYGG NADSNÄM NDENS VERKSAM HETSOMRÅDE

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna
i detta reglemente.
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet - med undantag
av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen - och har det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör
också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet.
Nämnden ska vidare handha tomtkö för egnahemstomter samt ansvara för fastställande av och
register över kommunens gatu- och kvartersnamn samt annan namnsättning.
Byggnadsnämnden ska såsom ansvarig för plan- och byggnadsväsendet, i de delar nämnden berörs,
även fullgöra uppgifter enligt:

-

Anläggningslagen (1973:11a9)

-

Lagen (2006:545) om skyddsrum

Ledningsrättslagen

Fastighetsbildningslagen (1970:9BB)
Lagen 20062544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
fredstid och höjd beredskap

i

Förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig
myndighet

l

(I973:Lt44)

Lagen (1998:Bla) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning

kap. Ansvarsområden

1S
Nämndens

a

nsvarsområden omfatta r:

1. fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser
2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,
3. byggkontroll och tillsyn, samt

och detaljplaner,

4. mätning, kartproduktion och GlS-samordning
5. strandskyddsdispenser
Uppgifter
Demokrati och medborgarinflytande

2S
Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala
demokratin och till att medborgarnas perspektiv är i fokus,
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Generellt

3S
Nämnden ska inom sina ansvarsområden:

1.
2.

Ansvara för att verksamheten bedrivs ienlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning.

3.
4.

Rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.

5.
6.

Ansvara för regelmässig uppföljning och uWärdering inom sina ansvarsområden. För detta
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.

Föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verkamhet och
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt
över nämnden.

Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.
Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas
på bästa möjliga beslutsunderlag.

45
Utöver vad som anges

i 1-3 55 ansvarar byggnadsnämnden för att

1.

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som
berörs av nämndens ansvarsområde,

2.

med uppmärksamhet aktivt följa uWecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar
som befinns påkallade,

3.
4.
5,
6.

lämna information till allmänheten om sin verksamhet,

7

.

B.

verka för reformering av nämndens regelbestånd,

vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,
besluta ifrågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
sekretesslagen ( 1980 : 100),
ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782)
och kommunens arkivstadgar, samt

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar

till nämnden.
9ärskilda uppgifter

ss
Nämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och
annan därmed hörande lagstiftning.

I ärenden som avser fysisk planering ska samverkan och dialog om initiativ, genomförande

och

ekonomi ske med kommunstyrelsen.
Nämnden svarar för tillsyn, prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning som
ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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nsvarar för brandsyn och sotningsverksamhet enligt räddningstjänstlagen.

Nämnden ska vidare:

1.
2.

Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

3.

Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör
nämndens verksamhet.

4.

övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter
och beslut.

5.

Ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning

Delegering från kom munfull mäkti ge

6S
Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden.
Diverse

-

Mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,

Miliöbalken
MB 7 kap.

Upphävande av och dispenser avseende strandskyddet i samband med bygglovsärenden.
Plan- och bygqlagen
PBL 5 kap. 27 och 38 5

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $tår tillämpas
b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4

kap,

10 g), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (a kap. 9 $), placering och
utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (a kap. 13 $),
markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar (4
kap. 6 $).

c) som, i huvudsak

överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (områdesplaner, generalplaner etc.).

Byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att forlänga eller förnya detaljplanens
genomförandetid (4 kap.24 och 25 $$). Nämnden hardäremot inte rättattändra eller upphäva
detaljplan före genomförandetidens utgång.

Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser

a)
b)

då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $tär tillämpas
som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4 kap. 42 $ 5a), och
om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (4 kap. a2 $ 5b).
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som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. (områdesplaner, generalplaner etc.).

PBL 6 kap 5-B 69

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande (5 och B $$) och att föra anmälan till
inskrivningsmyndigheten (6 och 7 $$)
PBL 6 kap 24 och 25 56

Att med ledning av de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna besluta om uttag av
gatukostnader.
Laqen om exploateringssamverkan B 5
Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan.
Fastiohetsbild

n

i

ngslagen

FBL5kap.3S3stycket

-

Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt om inte kommunen är berörd som markägare.

FBL14kap,l52stycket

-

Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser om inte kommunen är berörd som markägare.

Anläqgningslaoen 18 6

-

Rätt att påkalla förrättning.

Lagen om skyddsrum

LOS3kap, 1$

-

Upplysningar och planer.

LOSTkap, 15

-

Förelägganden.

Övrigt
Lämna yttranden till statliga myndigheter avseende anläggningslagen, fastighetsbildning och
led ningsrätt inom strandskydd.

r's

-

förhandla på byggnadsnämndens vägnar enligt 11
arbetslivet
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2 Kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning

1g
Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Presidiets sammansättning

2S
Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.

Ersättarnas tjä nstgöring
In ka lla nde

a

v ersä tta re

35
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen.
Tjä nstgö rin gso rdn in g m. m.

4S
En ledamot som inställer sig under

ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe,
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter
partitillhörighet. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare
valda ersättare om inte annat uttryckligen anges,
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker.
Deltagande i överläggn ingar

s5
Ersättare får delta i nämndens överläggningar.
Presrdiets tjä nstgörin g

65
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts,
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden

7g
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden
anser att det behövs.
Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie
sammanträde.
Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter näruarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån
sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och
sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. Möjligheten att delta på distans
ska tillämpas restriktivt.

8S
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas,

Kallelse

e5
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista, Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på

annat sätt.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.

Ordföranden

105
Det åligger byggnadsnämndens ordförande att

.
.

närmast under nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med uppmärksamhet
följa frågor av betydelse for nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,
främja samverkan mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga
nämnder samt

.

representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om
inte byggnadsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
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Växeltjänstgöring
11 5
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter

tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan

paftierna.

Justering av protokoll

12S
Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13s
Om ledamot har reseruerat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reseruationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för protokollets justering.

Delgivning

14S
Delgivning med nämnden sker med ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden utser.

Undeftecknande av handlingar

15S
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden
eller vid förtall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Delegering
169
Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på
nämndens vägnar i vissa ärenden, Ärenden enligt 6 kap. 38 $ kommunallagen får inte delegeras.

till nämnden gäller att nämnden - om den så finner
påkallat - får underställa kommunstyrelsen ärenden för prövning,

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat

17g
Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegeringsordning som antas av nämnden,
Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår.

185
Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade
kompetensinskränkningar.
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Namn och profilfrågor

re5
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen.

Förande av talan

20s
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat
avtal.

Utskott
21S
Nämnden har rätt att inom sig välja utskott. Utskott består av de ledamöter och ersättare som
nämnden bestämmer.
Ersättare i utskott

228
Personlig ersättare ska närvara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska ffllnadsval snarast

förrättas.
Sammanträde i utskott

235
Utskott sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av
ledamöterna begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är näruarande.

249
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning

behövs.
Ordföranden och förualtningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag

till beslut,

Jäv

2ss
I fråga om jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet motsvarande tillämpning för utskott.
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övriga bestämmelser

26S
I den mån utskottets uppgifter inte enbart avser beredning av ärenden gäller följande,
Vad som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder
att närvara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för
ordföranden i nämnden gäller i tillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har föreskrivits.

I fråga om förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokolls innehåll och justering samt
reseruation gäller, äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande tillämpning.
Samrådsskyldighet

279
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter,
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster
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Dnr KS 20201766

Komm undi reRörsi nstru ktion
Förslag

för

Mel

|eruds kom

mu

n, revidering

till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. anta Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

2.

upphäva InstruKion för kommundireKören i Melleruds kommun antagen av
kommunstyrelsen den 7 november 20L8, 9 237.

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 202L, S 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 den22 februari
202L.

Arbetsutskottet beslutade den 23 mars202I,5 104, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde den 20 april202L.

Beslutsunderlag

o
o
.
o
.
o

Kommunstyrelsens beslut 20t8-LL-07, $ 237 med Instruktbn för kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista,
Arbetsutskottets beslut 202I-0I-26, g L9.
Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
Reviderat förslag till Kommundirektörcinstruktion för Melleruds kommun.
Remissvar från AB Melleruds Bostäder.

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 mai 2O27.
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1

Inledning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör. Det
ska finnas en instruktion för kommundirektören som anger hur direktören ska leda
kommunstyrelseförvaltningen och direktörens uppgifter i övrigt.

Utöver det som anges i instruktionen tillkommer kommundirektörens beslutanderätt som bland annat framgår av delegationsordning förkommunstyrelsen.
Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommundirektören

I Melleruds kommun tituleras kommundirektören kommunchef.

1.1 Den rättsliga regleringen
Kommunallagen (2017:725) 7 kap. 1-3 $$ omfattar följande regler för
kommunchefen:

5

1

Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

g 2 Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
uppgifter,
5 3 Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

2

Rollfördelning

2.r

Förtroendevalda och tjänstepersoner

De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela
ekonomiska ramar samt genom att följa upp och utvärdera verksamheten gentemot
uppställda må|. Oe förtroendevalda fattar beslut vad beträffar verksamhetens
kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska organisation,

Kommunens tjänstepersoner ansvarar for att verkställa lagar, förordningar och
andra regelverk som gäller för verksamheten. Tjänstepersonerna ska verkställa de
politiska besluten i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna
ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

3.1 Kommunchef
Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson, ansvarig inför
kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna.
Kommunchefen är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska beslut.
Kommunchefen är särskilt ansvarig för att lägga förslag till kommunstyrelsen och
verkställa kommu nstyrelsens beslut.
Kommunchefen ansvarar även för att kommunen har en effektiv och ändamålsenlig
organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv.
3
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Kommunchefen ska arbeta med stor integritet med avseende på information och
underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen.

I

kommunchefens uppgift ingår att

.
.
o
.

Klara ut principerna för styrning, ledning, uppfoljning, utvärdering och kontroll
Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m.m.) och ansvara för
ledningsgruppens kompetensutveckling
Fastställa kommunstyrelseförvaltningens organisation
Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevaldaoch
tjänstepersoner

3.2 Anställning
Tjänsteperson med benämningen kommunchef enligt denna instruktion, anställs
tillsvidare enligt gällande kollektivavtal från det kommu nala arbetsgivarområdet.
Särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommun-styrelsens
ordförande där lön, tjänstepension, andra eventuella förmåner samt villkor vid
anställningens avslutande regleras,
Det dagliga arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret över kommunchefen utövas av
komm u nstyrelsens ordförande.

3.3 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordforande och kommunstyrelsens
arbetsutskott har kommunchefen en drivande roll för att utveckla och effektivisera
kommunens organisation och verksamhet.
Kommunchefen har också en viktig roll i utvecklingen inom kommunens geografiska
område.

3.4. Externa kontakter
Kommunchefen ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor som
är av betydelse för Melleruds kommun.
Kommunchefen ska i regionala, nationella och internationella sammanhang
representera och företräda Melleruds kommun i strategiska och
kom mu növerg ri pa nde frägor, nä r a nsva ret i nte åvi lar kom m u nstyrelsens
ordförande eller den politiska organisationen.
Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att Melleruds kommun i övrigt är
representerad på ett ändamålsenligt sätt. Exempel på externa kontakter är:

o Länsstyrelsen
o Västra Götalandsregionen
. Polis och Försvarsmakten
. Andra statliga myndigheter
o Högskolan Väst och andra högre lärosäten
. Medborgare, organisationer och föreningsliv
o Nä ringsliv
. SmåKom
. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

4
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3.5 Massmedia, kommunikation och marknadsföring
Kommunchefen ska verka för att det i hela kommunförvaltningen finns den
öppenhet i bemötande av massmedia och av allmänheten som gäller med
utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen.
Kommunchefen är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör
kommunens förvaltningar men har också ansvaret for att hela den kommunala
organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ge fullständiga och
korrekta uppgifter.

Kommunchefen har övergripande ansvar för kommunikationsverksamheten i
kommunen. Verksamheten indelas i intern kommunikation riktad till kommunens
anställda och kommunikation riktad till kommuninvånare samt näringsliv,
Kommunchefen har övergripande ansvar for att marknadsföra kommunen externt
och internt (som destination/geografiskt läge och organisationen).

3.6 Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag
för lönesamtal.

4

Arbetsuppgifter kopplat till politiska organ

4.I

Kommunstyrelsen och dess utskott

4.1.1Beredning
Kommunchefen är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstepersoner att ansvara för
beredning och föredragning, I beredningen ska kommunchefen ha ett nära
samarbete med kommu nstyrelsens ordförande. Kommunchefens ansvar för
beredningen hindrar inte att styrelsen och dess ledamöter själva bereder och
lägger förslag till beslut.
För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kommunchefen ansvar eller kan delegera till andra tjänstepersoner inom
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med yttrande och beslutsfcirslag,
till exempel med avseende på finansiering av forslagen.

4.L.2Föredragningar
Kommunchefen har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen och
arbetsutskottet. Kommunchefen kan delegera detta till exempelvis en
förvaltningschef eller annan utsedd lämplig handläggare, Närvaro och yttranderätt
Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess utskott.

4.1.4. Kommunfullmäktige
Kommunchefen ska, om inte förhinder föreligger, delta vid kommun-fullmäktiges
sammanträden.

5
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5

Arbetsuppgifter kopplat till förvaltningar

5.1 Kommunstyrelseförvaltningen
5. 1. 1 Förva ltn in gsled nin

gen

Kommunchefen är chef för kommunstyrelseförvaltningen. När det gäller beslut om
anställning/upphörande av anställning - se kommunstyrelsens delegationsordning.
Under kommunstyrelsen har kommunchefen det övergripande ekonomiska ansvaret
för kommunstyrelseförvaltningen och utser attestansvariga.
5. 1.2Orga n isationsförä

ndringar

Kommunchefen har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom
kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla enheter och
enhetschefstjänster, Sådant beslut fattas efter samråd med kommun-styrelsens
arbetsutskott.

5.l.3Medarbetar- och lönesamtal
Kommunchefen är lönesättande chef för chefer och medarbetare direkt underställda
kommunchefen. Kommunchefen ansvarar for medarbetar- och lönesamtal med
chefer och medarbetare direkt underställd kommunchef.
5.

l.4Delegationsbeslut och attesträtt

Kommunchefens rätt att fatta beslut framgår av gällande delegationsordning för
kommunstyrelsen samt delegationsordning rörande personal- och
organisationsfrågor.
Kommunchefens attesträtt framgår av kommunens attestregler.

5.2 övriga nämnder och förvaltningar
5.2. 1 Närvaro- och

yttranderätt

Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder.
Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och berörd
nämndordförande. Förvaltningschefen ska informeras i förväg.

5.2.2Kommunchefen och förvaltningscheferna
Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Kommunchefen är arbetsgivarens representant iförhållande till förvaltningscheferna och för att de isina
uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett
koncern perspektiv.
När det gäller beslut om anställning/upphörande av anställning - se kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunchefen ansvarar för beredning av dessa
rekryterings- och anställningsärenden,

Kommunchefen ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas
verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen.

6
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isationsförä nd ri n g a r
Kommunchefen har rätt att initiera organisationsförändringar inom andra
förvaltningar och verksamhetsområden, Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
sådana frågor efter samråd meO kommunchefen och berörd nämnd.
5. 2.

3Orga

5. 2.4Sa

n

i

mordn in g och sa mverka n mellan förvaltnin gschefer

Kommunchefen ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan
förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska
kommunövergripande och gemensamma uppgifter.

6

Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund
och övriga organ

Kommunchefen ska säkerhetsställa att ett koncernperspektiv genomsyrar Melleruds
kommuns samarbeten, där såväl förvaltningar som bolag tar ett gemensamt ansvar
för att åstadkomma mest möjliga nytta for medborgaren, näringsliv och effektivt
resursutnyttjande

6.1 Helägda bolag
6.1.1Samordning
Kommunchefen ansvarar för att samordning sker mellan bolagschefer och
kommunledningen. Bolagschefen ska ingå i kommunens chefsgrupp och ska kallas
till de sammankomster som övriga chefer inom kommunen kallas till.

1.2Anställning av bolagschefer
Kommunchefen ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala helägda
6.

bolagen i samråd med bolagsstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
SamråO ska ske med kommunchefen när det gäller fortlöpande lönerevision så att
koncern perspektivet bea ktas.
Bolagsstyrelsen ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala helägda
bolagen i samråd med kommunchefen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Samråd ska ske med kommunchefen när det gäller fortlöpande lönerevision så att
koncern perspektivet bea ktas.

6.2 Kommunalförbund
6.2.L Samordning
Kommunchefen ansvarar för att samordning sker mellan förbundsledningen
kommunledningen,

6.3 övriga organ
6.3.1 Samordning
Kommunchefen ansvarar for att samordning sker mellan kommunledningen
och ledningen for andra organ kommunen har intresse i, t.ex. delägda bolag,
stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

7
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och

7

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunchefstjänsten ska vara säkerhetskyddsklassad.
Kommunchefen ansvarar för ledning och samordning av kommunens verksamhet
händelse av kris eller samhällsstörning där krisledningsnämnden väljer att inte
träda i funktion.

i

Kommunchefen ansvarar för den centrala krisledningen (CKL) och är föredragande
för krisledningsnämnden när den aktiveras.
Kommunchefen ansvarar för att utveckla kommunens geografiska områdesansvar i
fråga om extraordinära händelser. I uppgiften ingår att sammankalla kommunens
lokala krishanteringsråd.
Kommunchefen ansvar för arbetet enligt överenskommelsen om kommunernas
arbete med civilt försvar,

8 övrigt
Vid kommunchefens semester och annan frånvaro, dvs. när kommunchefen är
förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kommunchefen utse en tillförordnad
kommunchef att utföra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion samt
kommunstyrelsens delegationsordning och bemyndiganden.
Delegationsordningen har företräde i den mån otydligheter skulle föreligga i denna
kom mu nd irektörsinstru ktion.

B
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Dnr KS 20201766
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Kom m und i rektörsi nstru

ktion för
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|eruds kom

m u n'

revideri ng

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, ien instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa

kommundireKörens övriga uppgifter.
Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar'
ut
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 202I, g 19, att godkänna informationen och skicka
revisorer
och
kommunens
Bostäder
Melleruds
gruppledare,
AB
reviderat förslag till partiernas
för synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den22 februari

202r.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, S 104, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde den 20 aPril202L.

Beslutsunderlag

.
o
o
.
o
o

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07 , g 237 med Instruktion för kommundirektören
Melleruds kommun'
Kommundirektörsföreningens checklista.
Arbetsutskottets beslut 202L-0L-26, S 19'
Kom mu nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
Reviderat förslag tlll Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
Remissvar från AB Melleruds Bostäder.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L.

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

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

rbetsutskott

s 1o4
Komm

sida
38

2021-03-23

Dnr KS 2020/766
u nd

i

rektörsi nstruktion för Mel leruds kommu nf revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den
20 april202L.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda komm u n led n ingsförua ltningen. I nstru ktionen ska också faststä la
kommundirektörens övriga uppgifter.
I

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förualtningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsu ppd raget för komm u n ledn in gsförua ltn ngen samt krisledning och civilförsvar.
i

Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 2021, g 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 den22 februari

202r.

Beslutsunderlag

.

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07 , S 237 med Instruktion för kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.

o
o Arbetsutskottets beslut 202L-0I-26,9 L9.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion ftir Melleruds kommun.
o Remissvar från AB Melleruds Bostiider.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till
arbetsutskottets sammanträde den 20 april 202L.

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

Justerandes si
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i

Inqrid Enqqvist
Från:

Maja Holmgren

Skickat:

den 16 februari 2021 08:52
lngrid Engqvist

Till:
Ämne:

Sv: Remiss

- Förslag kommu

ndi rektörsi nstru ktion

Styrelsen synpunkter:

Remiss

- förslag kommundirektörsinstruktion

AB Melleruds Bostäders beslut
Styrelsen beslutar att framföra följande synpunkt:
Stycke 6.7.2

- Anställning av bolagschefer

BolagsstyrelsenffiansVararförattberedaanställningavVDidekommunala
helägda bolagen i samråd med kommundirektören botagsstyretsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. Föreslagen ändring.
Samråd ska ske med kömmundireklören när det gäller fortlöpande lönerevision så att
koncern perspektivet bea ktas.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur
kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktion 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.

Med vänlig hälsning

Maja Holmgren
Ekonomiassistent/Adm
Melleruds Bostäder

s

in

istration

0s30-360 82
www,mellbo.se

MellerudsBoståder

Från: lngrid Engqvist <l ngrid. Engqvist@ mellerud.se>
Skickat: den 1 febru ari 2O2L t4:36
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Kommu nstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202r-0r-26

10

sle
Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen.

2,

skicka ut reviderat förslag
revisorer för synpunkter.

3. synpunkterna

till paftiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens

ska ha kommit in till kommunkansliet senast den22 februari2021,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. InstruKionen ska också fastställa
kommundirektörens övriga uppgifter.

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsu ppd raget för komm u n led n ingsförua ltn ngen samt krisledning och civilförsva r,
i

Beslutsunderlag

o
o
o
r

Kommunstyrelsens beslut 20L8-LL-07, $ 237 med Instruktion för kommundirekören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.
Förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag

till beslut

i

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

4. godkänna informationen.
5,

skicka ut reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens
revisorer för synpu nkter.

6. synpunkterna ska

ha kommit in till kommunkansliet senast den22 februari 2021.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas

till

Partiernas gruppledare
AB Melleruds Bostäder

Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

u

nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2021-01-18

Diarienummer

Sida

K520201766

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kom m u nd i rektörsi nstru
Förslag

ktion för

Mel

|eruds kom

mu

n, reviderin g

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, 9237.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, ien 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 förualtningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.

Beslutsunderlag

o
r
.

Kommunstyrelsens beslut 20IB-LL-O7, $ 237 med Instruktion ftir kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.
Försla9 till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.

i

Morgan E Andersson
Kom m unstyrelsens ordföra nde

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
KFS

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

192

kommunen@mellerud.se

KOMMUNDIRE rrönSröRENINGEN
iSverige

Ghecklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter
och arbetsuppgifter
lnledning och läsanvisning
Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar fiir kommunens ledande tjänsteman - kommundirektören/kommunchefen. Ofta finns ingen :ilrnan
beskrivning av arbetsgivarens krav på kommundirektören än den annons som
använts vid rekryteringen. Kommundirektörsfiireningen i Sverige med medlemmar från ca220 av landets kommuner, har därftir tagit fram en checklista fiir
kommundirektörens arbetsuppgifter och ansvar.

Det är viktigt att understryka att checklistan är ett underlag fiir samtal, inte en
slutlig mall fiir en arbetsinstmktion fiir kommundirektörer. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Det finns därfiir inte ett enda sätt att lösa rollfiirdelningen på, men det är en ftirdel att det finns en överenskommen arbetsördelning mellan kommundirektören och den politiska ledningen, och att denna är
tydlig och känd.
Syftet med checklistan är att
bidra till en effektiv ledning av kommunen. Checklistan kan vara grund
fiir att utveckla ett samarbete byggt på ömsesidig örståelse fiir de olika
roller som kommunens ledande tjänsteman respektive kommunens

I

ledande fiirtroendevalda har.

I

fydliggöra arbets- och rollfordelning mellan kommundirektören och
kommunstyrelser/kommunsryrelsens ordfiirande, och mellan
kommundirektören och andra fiSrvaltnings- och bolagschefer i
kommunkoncemen. Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen
och svarar infiir denna. Det bör dock vara ordöranden som går igenom
arbets- och rollftirdelning med direktören.

a

ör ett återkommande samtal mellan kommunstyrelsens
ordforande och kommundirektören. Ett sädant samtal bör genomfiiras en
gång per år. Av såirskild vikt är samtalen vid nyanställning eller vid
skifte i kommunens politiska ledning.
ge stöd

Framlugen av Kommuntli rektörsJörenirtgen i Srerige, SI7're Is en, 2AU -04-2 2
För .t'tterligure inlb eller lcotttalct nted sh'relsen, se
wvw.

ko

twttlt

tr

d i r e ht o rs.f o r e n
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Punkterna i checklistan har kompletterats med kommentarer från
kommundirektörsforeningen.
Resultatet dokumenteras i en skriftlig överenskommelse om kommundirektörens
arbetsuppgifter mellan denne och kommunstyrelsens ordfiirande. Ett alternativ
kan vara att reglera arbetsuppgifterna i ett anställningsavtal. Checklistan tar
dock inte upp anställningsvillkor. Sådana bör diskuteras vid ett särskilt
lönesamtal.

Den överenskomna arbetsordningen enligt checklistan bör kompletteras med en
arbetsplan ftir kommundirektören, som tar upp de viktigaste stöne
arbetsuppgifterna och fiirväntade resultat på kort respektive lång sikt, t ex det
närmaste året respektive mandatperioden.

Komm u nd irektörens uppdrag

Kommentar: Kommundirektören har sitt uppdragfrån och har anstrillts av
kommunsfiirelsen. Direlrtören har det ltttersta ansvaret ftr att lciggaförslag
till och verlcstrilla kommunstyrelsens beslut. Direktöt'en ska arbeta med stor
integritet med avseende på idormation och underlagfiir beslut och tjrina
både majoritet och minoritet i styrelsen.

I kommttndirektörens uppgft ingår att

o

Klara ut principernaför styrning, ledning, uppfdljning, utvördering

o

och kontroll
Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp, beredningsgrupp m m)

.

Verkaför en tydlig roll- och uppgiftsfrirdelning mellan
förtroendet alda och tj änstemän

Kommentar: Under denna punkt bör diskuteras karaktciren på direktöyens
arbete oclt prioriteringen mellan hwuduppgifter. Direktören bör ha en
drivande rollför att utveckla och effektivisera kommunens organisation och
verksamheter. Det ör naturligt att direktören oclcså har en roll i
utvecklingen av kommunen som ort eller geografiskt område. Awägningen
mellan dessa uppgifter och rollfördelning mellan direktören oclt
ko m muns tyrels ens ordförande bör klarläggas.

Franttrgen av KontntunclirektörsJörenirzgen i St'erige, 5t1,7's1t.r. 20A3-04-22
För vtterligctre inf'o eller kontukt med sh,relsen, se
wtvtv. ko tntnnrtdi rekto rsf'orettingen. com
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I anslutning till den.föregående punkten ör det lcimpligt att
dishtera kommundirehörens roll vid externa kontahet'och srirskilt
samverkan och arbeffirdelning med kommunstyrelsens ordförande. Någ"a
områden som bör tas upp är kontakter ned
- nöringsliv

Kommentar':

-

lrinsstyrelse och andra regionala organ
högskola/universitet och andrs statliga organ
andra kommcner och landsting
medborgare och organisationer

Kommentar: Som allmänhetens Jöretrridareför granskning och kontroll, och
som kommunens frcimsta informationskanal, har massmediema en strategisk
roll i kontakterna mellan kommunen och medborgarna. En viWig uppgftfor
kommundirektören ör dri{dr att skapa den öppenhet i bemötande av massmedia
som gäller med utgångspunUfrån bl a ofentlighetsprincipen.
Kommundirektören ör ansvarigför kontakterna med journalister i defrågor
som rör kommunstyrelsens ftirvaltning, men har också arzsvaret.ft)r att hela den
kommunala organisationen strcivar efter bra massmedierelationer och att ge
ärliga och korrekta uppgifter.

Arbetsuppgifter mot politiska organ
Kommunstyrelsen och dess utskott

Kommentar: Kommundirektören bör vara ytterst ansvarigför beredning av
samtliga ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott. För cirenden som
kommerfrån annan nämnd eller bolagsstyrelsen bör kommundirektören ha
ansvar för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, t.ex. med
avseende på finansiering av frirslagen.

Framlugen av KommundirektörsJöreningen i Sverige, Sty'relsen, 2003-04-22
För ytterligare inlb eller kontukt nted sn'relsen, se
t+'t vr'v. ko rn m u rt d i re kt

o

rs_f b
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Kommentar : Kommundirektö ren bör ha ansvar för föredragningar.
Direktören kan delegera detta t.ex. till enförvaltningschef, kanslichef eller
s ekr eter ar e i ko mm uns tyr e ls en.

Kommentar: Kommunstyrelsen bör i sin arbetsordning ge kommundirektören
näwaro- och yttranderätt i kommunstvrelsen och dess utskott. Det kan vara
vtirdefullt att ordft)randen och direktören klargör i vilken utstrrickning och
på vilket stitt direlctören ska delta i överläggningarna. Man bör ocltså
klargöra om direktören har rritt att göra en anteckning till protokollet, och
under vilka Jörhållanden direktören eventuellt är slq,ldig att göra det (t ex
om beslutet innebär att.finansiering saknas).

Kommentar: Att ta erforderliga initiativ är en nahtrlig del av uppdragetfi)r
kommunens ledande tjcinsteman. Det gäIler bl a inom den uppsiktsslryldighet
över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen vilar på
kommunstyrelsen. Dock kan det vara bra att ordfi)rande och direhör
diskuterar vilka kontakter som bör tas dem emellan innan ett initiativ tas.

Kommentar: Kommundirektören bör inte vara selveterare
kommunstyrelsen och dess utskott.

i

Kommunfullmäktige

klargöras. Ska dit'ektören vid några typer av ärenden varaföredragande?

Framtagen uv KontnundirektörsJöreningen i Sverige, Styrelsen, 2AU -04-2 2
För vtterligare info eller kontulcl nted sfi'relsen, se
'r,v

rv vt,. lco tn m u n d i re lct o rs f b
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Arbetsuppgifter mot förvaltni ngar
Kom m

un

Komm

styrel sen s fö rvaltn

e n t a r' :

i

n

g/kom

Kommu nd i r ekt ö r e n

m un led ni n gskontor

bö

r

v ar

a

ch

effti r

ko

mmuns

t,v r e Is

ens

förvaltningsenheter.

Kommentar: Kommundirehören brir anställa personal vid
kommunstyrels ens Jörualtning. Gril ler undantag fi)r någ'a ti rinst er? Ska
s amråd med fi)rtroendevalda ske för några ti rinster?

eslut om organis ationsfi)rändringar inom
kommunstyrelsens jt)rualtning bör vara delegerade till direhören

Kommentar :

B

Kommentar: Delegation till komtnunstyrelsens föwaltning bör ges till
kommundirektören som har rdtt att vidaredelegera till tjänstemtin inom

förvaltningen.

Övriga nämnder och förvaltningar

F

Närvaro- och yftranderätt
Kommentur: Kommundirektören bör ha nrirvaro- och yttranderätt i
kommunens övriga nämnder. Denna rcitt bör utnyttias efter samråd med
komnruns tyre ls e ns ordför ande.

Kommentar: Alla punkter i cletta avsnitt berör en svår rollför
kommun dir ekt ör en o c h d e lq' äv er s rirs ki I d up pmrir lis amh e t.
Kommundirektören bör svara iör arbets givarroll en gentemot öwiga
fönaltningschefer och för att de i sina uppdrag också beaktar
kommunövergripande.frågor, och anlägger ett koncentperspektiv'
Samtidigt svarat' förvaltningsc heferna Jör sina respektive verksamheter
gentemot sina nämnder. Kontmundirektören har vidare att biträda

Frttrnlugen sv Kommundirektör.tJörenittgen i Sverige, St1'vs1.t.,t, 2003-04-2"
För r;tlerligare inlb eller lrcntukt nted sn'rel.sen. se
t vt v tt,. ko mrn u tr d i r e kt o rs f is r e n i n ge r r. c o nt
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kommunstyrelsen i den uppsikt över ncimndernos verksamhet som
beskrivs i kommunallagen.

Kommundirehören tir allts å inte i fiirhållande till förvaltnings cheferna
en "chef i linjen" i traditionell mening, men ju tydligare direktörens roll
beslv'ivs iförltållande till chefenn desto störreförutsättningar har hon
eller han att lyckas med uppgiften. Kommundit'efuören böt" i norrnalfallet
v ara chef öv er fön altn in gs chefern a.

Kommentar': Båda punkterna ovan gäller viktiga principfrågor i
förhållandet mellan kommundirektören och kommunens ncimnder. Flera
nämnders uppgifter rir specialreglerade i lagstiftningen och man bör
därJör göra klart vad kommundirektörens chefskap över
förttaltnings cheferna innebcir. Om kommundirektören anstriller
fö rv al tn in gs c h efe r b ö r fo rm e rna fö r s am r å d m e d n rim n d ern a b e skr iv a s.
Oavsett om berörd nörnnd eller kommunstyrelsenformellt beslutsr om
ansttillning av fdrvaltningschef bör rindå kommundirektören bereda
rirendet Aweclcling avfi)rvaltningschefer bör på motsvarande sritt
å I igga ko mmund irektören.

Kommentar: Kommundirektören bör, oavsett om hon eller han ärformell
cltef överförualtningscheferna eller inte, ha ett ansvarför samordning
mellan dem. Detta kan t.ex. innebtira att kommundit'ektören leder en
chefsgrupp eller direktion medförualtningschefer och med uppgift att
samordna och t tneckla strategiska kommunövergripande och
gemens amm a trpp gifter.

Kommentar : Kommundirektören b öt' ha ansvat' Jör utv e cklin gs - och
Iönesamtal medfönaltningscheferna oavsett om direktören rir chef eller
s amo r dn are i fö rhåll ande till fö n altnings cheferna. D etta hindrar i nte att
även respektive nämndordförande har enform av utvecklingssemtal med
sin.förualtnings chef. Kommundirektören bör dock svara jlir
arb ets giv arro I le n gentemot fi)rv altnings c heferna.

Frantogen av KomntunclirektörsJöreningen i Sverige, St1,rsl"gn, 2003-04-21
För .t,tterlioctt'e in/b eller lcontalcl nted sh,relsen, se
t vr v try.

lto tn m u n d i re kt o rs f o re n i nge tt. c o m
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Arbetsuppgifter mot kommunala bolag
Moderbolag och bolag i kommunens bolagskoncern

Kommentar: Oavsett om kommunnla bolag rir samlade i enformell
koncern eller inte bör kommttndirektören ha ansvar.för att samordning
sker, dels mellan bolagscheferna, dels medföntaltningschefema i
kommunkoncet'nen.

Kommentar: Om moderbolagfinns, rir det naturligt att
kommundirektören cir VD i moderbolaget. Orn kommundirektören inte rir
VD bör direhörens roll iförhållande till moderbolaget diskuteras med
tanke på att kommunstyrelsen har att trtöva ägart'ollen gentemot bolagen
p å up pdrag av kommun/i.rllmrikti ge.

Kommentar: Enligt aktiebolagslagen är det sltrelsen som tillsätter VD.
Kommundirektören bör doclc ges ansvar att bereda anstrillning av VD i
de kommunala bolagen i samråd med styrelsen och VD:n i moderbolaget
och, på samma sritt somförJörvaltningscheferna, beredafrågan om
ansttillningsvillkoren fiir verkstrillande direktörerna. Samråd med
kommundirektören bör ske ndr det gäller den.fortlöpande lönerevisionen
så att ett helhetsperspektiv för alla chefer kan anlöggas oavsett
organis atoris k til I höri ghet.

Frtnnlagen ov KontntundirektörsJöreningen i Sterige, Stt'relsen, 2003-04-22
För -vtterligare in/'o eller konlakt ntecl .sh'relsen, "^e
wtvw.lco nrtttu rtdi re ktorsfb re uingen.corn
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

E

sida
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60

Dnr KS 2Ot8/623.022

Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion for kommundirektören i Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt den senaste revideringen av kommunallagen (2OL7:725) infördes ett nytt
kapitel som reglerar en del frågor vad gäller anställda i kommunen. Enligt 7
kapitlet, 1-2 99 gäller följande:

r
r
e

Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen.
Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens
övriga uppgifter

Beslutsunderlag
r Förslag till Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun.

r

Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, 5 392.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för kommundirektören i Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Eeslutet skickas

till

Kommunchefen
KFS

Utdragsbestyrkande

4
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1

Inledning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör. Det
ska finnas en instruktion för kommundirektören som anger hur direktören ska leda
kommunstyrelseförvaltingen och direktörens uppgifter i övrigt. I Melleruds kommun
benä m ns kom m u nd i rektören för kom mu nd irektö r'

Utöver det som anges i instruktionen tillkommer kommundirektörens
beslutanderätt som bland annat framgår av delegeringsregler för kommunstyrelsen

Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommundirektören

1.1 Den rättsliga

regleringen

Kommunallagen (2Ot7:725) 7 kap. 1-3 95 omfattar följande regler för
kommundirektören:
1 g Styrelsen ska utse en direktör, Direktören ska ha den ledande ställningen bland
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

2 g- Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
3 g Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

2

Rollfördelning

2.1 Förtroendevalda och tjänstepersoner
De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela
ekonomiska ramar samt genom att folja upp och utvärdera verksamheten
gentemot uppställda må1. Oe förtroendevalda fattar beslut vad beträffar
verksamhetens kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska
organisation.
Kommunens tjänstepersoner ansvarar för att verkställa lagar, förordningar och
andra regelverk som gäller för verksamheten. Tjänstepersonerna ska verkställa de
politiska besluten i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna
ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

3.1 Kommundirektör
Kommund irektören är kommunens ledande tjänsteperson,
kom mu nstyrelsen och chef över förva ltn i ngschefe rna'

3
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ansva rig inför

Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska beslut.
Kommundirektören är särskilt ansvarig fcir att lägga förslag till kommunstyrelsen
och verkställa kommunstyrelsens beslut.
Kommundirektören ansvarar även för att kommunen har en effektiv och
ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information
och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen,

I kommundirektörens uppgift ingår att

o
.

Klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll

.
.

Fastställa kommunstyrelseförvaltingens organisation

Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m.m.) och ansvara för
ledningsgru ppens kompetensutveckling
Verka fcir en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan fortroendevalda och
tjänstepersoner

3.2 Anställning
Tjänsteperson med benämningen kommu-ndirektör enligt denna instruktion, anställs
tillsvidare enligt gällande kollektivavtal från det kommunala arbetsgivarområdet.
Särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsen
ordförande där lön, tjänstepension, andra ev förmåner samt villkor vid
anställningens avslutande regleras,
Det dagliga arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas
av kommunstyrelsens ordförande
3.3 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens
arbetsutskott har kommundirektören en drivande roll för att utveckla och
effektivisera kommunens organisation och verksamhet.
Kommundirektören har också en viktig roll i utvecklingen av kommunens
geografiska område.

3.4. Externa kontakter
Kommundirektören ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor
som är av betydelse för Melleruds kommun.
Kommundirektören ska i regionala, nationella och internationella sammanhang
representera och företräda Melleruds kommun i-strategiska och
kommunövergripande frågor, när ansvaret inte åvilar kommunalråden eller den
politiska organisationen.

Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att Melleruds kommun i övrigt
är representerad på ett ändamålsenligt sätt. Exempel på externa kontakter är:

.
.
.
.
.

Länsstyrelsen

Västra Götalandsregionen
Polis och Försvarsmakten

Andra statliga myndigheter
Högskolan Väst och andra akademiska säten
4
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.
.
o

Medborgare och organisationer
Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

3.5 Massmedia, kommunikation och marknadsföring
Kommundirektören ska verka för att det i hela kommunförvaltningen finns den
öppenhet i bemötande av massmedia och allmänheten som gäller med
utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen
Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör
kommunens förvaltningar men har också ansvaret för att hela den kommunala
organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ger fullständiga och
korrekta uppgifter,

Kommundirektören har överg ripande ansvar för kommunikationsverksa mheten i
kommunen, Verksamheten indelas intern kommunikation riktad till kommunens
anställda och kommunikation riktad till kommuninvånare samt näringsliv
Kommundirektören har övergripande ansvar för att marknadsföra kommunens
arbete och plats.

3.6 Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag
för lönesamtal.

3.7 Biträdande kommundirektör
Kommundirektören kan utse biträdande kommundirektör efter godkännande av
komm u nstyrelsen a rbetsutskott.

4

Arbetsuppgifter kopplat till politiska organ

4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott
4.1.L Beredning
Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstepersoner att ansvara för
beredning och föredragning. I beredningen ska kommundirektören ha ett nära
sama rbete med kom mu nstyrelsens ordföra nde. Kom mu nd i rektörens a nsva r för
beredningen hindrar inte att styrelsen och dess ledamöter själva bereder och
lägger förslag till beslut.
För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kommundirektören ansvar eller kan delegera till andra tjänstepersoner inom
kommunstyrelseförvaltingen för att komplettering sker med yttrande och
beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen.

4.L.2 Föredragningar
Kommundirektören har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen och
arbetsutskottet. Kommundirektören kan delegera detta t.ex. till en förvaltningschef
eller annan utsedd lämplig handläggare.
5
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4.1.3 Närvaro och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess
utskott

4.1.4. Kommunfullmäktige
Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden när så
kom mu nfu lmä ktiges ordföra nde el ler kom mu nstyrelsen ordföra nde önska r.
I

5
5.

Arbetsuppgifter kopplat till förvaltningar

1 Kommu nstyrelseförva ltn ingen

5. 1.

1 Förvaltningsledningen

Kom m u nd i rektören ä r chef för kom m u nstyrelseförva ltn i ngen och a nstä I ler
enhetschefer och meda rbetare som är d i rektu nderställda kommu ndirektören.

Under kommunstyrelsen har kommundirektören har det övergripande ekonomiska
nsva ret for kom m u nstyrelseförva ltn i ngen och utser attesta nsva riga,

a

5.1.2 Orga n isationsförä nd ri n g a r
Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom
kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla enheter och
en

hetschefstjänster.

Tillsättning och entledigande av enhetschef på kommunstyrelseförvaltningen får ske
efter samråO meO kommunstyrelsens ordförande.

5.1.3 Medarbetar- och lönesamtal
Kommundirektören är lönesättande chef för enhetscheferna och medarbetare direkt
underställd kommundirektören, Kommundirektören ansvarar för medarbetar- och
lönesamtal med enhetschefer och medarbetare direkt underställd kommundirektör.
5.1.4 Delegeringsbeslut och attesträtt
Kommundirektörens rätt att fatta beslut framgår av gällande delegeringsordning för
kommunstyrelsen samt delegeringsordning rörande personal- och
-o
n rsatronsrragor.

orga

Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler.

5.2 övriga nämnder och förvaltningar
5.2.I Närvaro- och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder.
Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Berörd
nämndordförande och förvaltningschef ska informeras i förväg.

5.2.2 Komm und irektören och förva ltn ingscheferna
Kommundirektören är chef över förvaltn ingscheferna. Kommundirektören är
arbetsgivarens representant i förhållande till förvaltningscheferna och för att de
sina uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett
koncern perspektiv.

6
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i

Kommundirektören beslutar om anställning av förvaltningschefer i samråd med
berörd nämndordförande och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommundirektören ansvarar för beredning av dessa rekryterings- och
anställningsärenden.
Kommundirektören beslutar om avveckling av förvaltningschefer, efter samråd med
kommunstyrelsens arbetsutskott och berörd nämnd.
Kommundirektören har rätt att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för
kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete.
Kommundirektören ska vidare bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen,

5.2.3 Organisationsförändringar
Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom
andra förvaltningar samt inrätta och avveckla förvaltningschefstjänster och
verksamhetsområden efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott och
samråd med berörd nämnd.

i

5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer
Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan
förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska
kommunövergripande och gemensamma uppgifter.

5.2.5 Medarbetar- och lönesamtal
Kommundirektören är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och
lönesamtal med förvaltningscheferna.

6

Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund
och övriga organ

Kom m u nd i rektören ska sä kerhetsstä I la att ett koncern perspektiv genomsyra r
Melleruds kommuns samarbeten, där såväl förvaltningar som bolag tar ett
gemensamt ansvar fcir att åstadkomma mest möjliga nytta för meäborgaren,
näringsliv och effektivt resursutnyttjande

6.1 Helägda bolag
6.1.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan bolagschefer och
kommunledningen.

6.1.2 Anställning av bolagschefer
Kommundirektören ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala
helägda bolagen i samråd med bolagsstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. Samråd ska ske med kommundirektören när det gäller fortlöpande
lönerevision så att helhetsperspektivet rör alla chefer oavsett organisatorisk
tillhörighet

1.3 Ledarskapsutveckling
Bolagschef ingår i kommunens chefsgrupp och ska kallas till de sammankomster

6.

som övriga chefer inom kommunen kallas till.
7
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6.2 Kommunalförbund
6.2.L Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan förbundsledningen och
kommunledningen.

6.3 övriga organ

6.3.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar for att samordning sker mellan kommunledningen och
ledningen för andra organ kommunen har intresse i, t.ex. delägda bolag, stiftelser,
ekonomiska föreningar och ideella föreningar,

7

Krisberedskap och civilt försvar

Kommundirektörs tjänst bör vara placerad i en säkerhetskyddsäkerhetsklassning.
Kommundirektören ansvarar för ledning och samordning av kommunens
verksamhet i händelse av kris eller samhällsstörning där krisledningsnämnden
väljer att inte träda i funktion.
Kommundirektören ansvarar för den centrala krisledningen (CKL) och är
föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.
Kommundirektören ansvarar för att utveckla kommunens geografiska
områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. I uppgiften ingår att
sammankalla kommunens lokala krishanteringsråd.
Kommundirektören ansvar for arbetet enligt överenskommelsen om kommunernas
arbete med civilt försvar.

I

övrigt

Vid kommundirektörens semester och annan frånvaro, dvs. när kommundirektören
är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kommundirektören utse en tillförordnad
kommundirektör att utföra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion samt
kommunstyrelsens delegeringsregler och bemyndiganden.

9
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FöREDRAGNINGSIISTA

MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

202r-04-28

ge n

ARENDE 26

Dnr KS 20201708

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
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 effeKivare 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
förualtningsbesvär.
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 verkamheten ska kunna fungera, Beslut
som är ren verktällighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLTSTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2021-04-28

En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december

2020, s290.
Därefter har förualtningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar,
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars202L, $ 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 april202l.

Beslutsunderlag

o Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 202L-03-23,5 103,
BILAGA

Ärendet behandlas av arbetsutskoltet vid sammanträdet den 4 mai 2O21,
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

7021-04-06

rbetsutskott

s t27

sida
26

Dnr KS 20201708

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 20

april202l.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har de foftroendevalda 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 g kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, tlll 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.

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 delegat agerar i stället

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att
delegera sin beslutanderät[. 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
förualtningsbesvär.
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.

Justerandes
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En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december

2020,5290.
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
i förhållande till nuvarande delegationsordning.

2. redovisning

som föreslås

av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april202L'

Beslutsunderlag

o Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-03-23,5 103'
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202L.

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

Utd ragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till kommunchefen för föfidligande av vilka förändringar
i förhållande till nuvarande delegationsordning.

2.

som föreslås

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april202t.

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,

fått beslutanderätt genom delegation. Enligt
g
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 är en person eller ett organ som

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 överuäganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering, Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förualtningsbesvär.
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 fortroendevalda och de
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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.
En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december
2020, g 290.

Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar,

Beslutsunderlag

.
.

Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseforvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till kommunchefen för föfidligande av vilka förändringar
i förhållande till nuvarande delegationsordning.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april202I.

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

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign
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Datum
202r-02-22

Diarienummer

Sida

KS 2020/708

1(2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
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 kotare
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.

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 delegat agerar i stället

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 kommunaleller förualtningsbesvär.
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
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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.
En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december

2020,9290.
Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.

Beslutsunderlag

o

Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
En hetschefer inom komm u nstyrelseförvaltningen
En hetschefer inom samhä lsbygg nadsforva ltn i ngen
I

KFS
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ÄRrruor zz

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och
tjänstepersoner enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen
varje månad. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegationsbeslut. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

B.

PERSONALARENDEN

B 5 Visstidsanställningar
5.4 övrig personal (över sex månader)
C

- EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRENDEN

C 16 Ekonomiärenden
16,3 Lån och placeringar
H

9 3-4/2027

. MEDBORGARKONTORET

H 24 Färdtjänstärenden
24.I Färdljänst (Lagen om färdtjänst,
SFS 1997:736)
24.2 Riksfärdtjänst (Lagen om riksfärdtjänst
SFS 1997:735)
H 27
27

9 2/2O2r

.I

P

arkeringsti llstå nd

9 3/2O2t

g t/2o2r

g 2-3/2021

Parkeringsti llstå nd
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Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

.
.
.
o
.

AB Melleruds Boståiders beslut 202L-02-09, $ 7, om uppföljning av intern kontroll 2020.
Byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2021, $ 49, att bevilja strandskyddsdispens från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av servicebyggnad på fastigheten Upperud 9:L0. Dnr 2021.78.
Finansiell rapport per 2021-03-3L. Dnr KS 2021/90.
Förualtningsrättens dom 2021-04-15 iärende gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen (20L7:725) av kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 187.
Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll från direktionsmötet den 15 april202L.
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ARENDE 29

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Komm unstyrelsens ledamöter och komm u nchefen
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Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rappofterar från sammanträden m.m.
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Ekonomiska utmaningar kommunerna kommer att möta de närmsta
åren
Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) chefsekonom Annika Wallenskog digitala föreläsning
från Småkoms årsstämma om de ekonomiska utmaningar som kommunerna kommer att möta
de närmsta åren visas.
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