KALLELSE
2020-06-02

DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tisdagen den 9 juni 2020, klockan 08.30 – 16.00
Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen

Ledamöter
Morgan E Andersson
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Michael Melby
Ulf Rexefjord
Övriga
Annika Wennerblom
Ingrid Engqvist

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

Ersättare
Peter Ljungdahl
Mohamed Mahmoud
Jörgen Eriksson
Thomas Hagman
Liselott Hassel

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

t.f. kommunchef
chefssekreterare

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Eva Pärsson (M)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
• Tidpunkt för protokollets justering – 2020-06-11, klockan 13.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Svenskt Näringslivs undersökning om lokalt
företagsklimat

Kommentar
Anton Oskarsson, kl. 08.35
(via Teams)

Sida
3

2

Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för
socialnämnden

Malin Johansson, kl. 09.00
BILAGA

4

3

Ängenäs särskilda boende – ansökan om
tilläggsmedel för merkostnader i samband med flytt

Malin Johansson

7

4

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende Malin Johansson
Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020,
korrigering
Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för Filip Björndahl, kl. 09.45
byggnadsnämnden
BILAGA

10

6

Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för
kultur- och utbildningsnämnden

Anders Pettersson, kl. 10.00
BILAGA

18

7

Projekt Jobbredo – komplettering av
projektbeskrivning

Lars Johansson, kl. 10.15
Anders Pettersson

21

5

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

1

15

8

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo

Lars Johansson

27

9

Säkerhetsfrågor

Anna Granlund, kl. 10.40

33

10

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris) Linda Hamrin, kl. 11.00
Magnus Olsson

34

11

Slutredovisning av Projekt Brygga Sunnanå

Peter Mossberg, kl. 11.15
Magnus Olsson

42

12

Samhällsbyggnadsfrågor

Magnus Olsson

47

13

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos
barn och unga i Mellerud

Glenn Nordling, kl. 13.00

48

14

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun
2019

53

15

Budget 2021 för Melleruds kommun,
verksamhetsplan 2022-2023

Emma Lindquist, kl. 13.10
Elisabeth Carlstein
BILAGA
Elisabeth Carlstein, kl. 13.30
BILAGA

16

Borgensram och låneram 2021

Elisabeth Carlstein
BILAGA

62

17

Anställning av ny kommunchef

Jeanette Johansson, kl. 14.30

64

18

Annika Wennerblom

65

19

Vita Sandars Camping - godkännande av investering
i väggavskiljare mellan handfaten på herr- och
damavdelningarna
Näringslivsfrågor

Annika Wennerblom
Morgan E Andersson

68

20

Aktuella frågor

69

21

Rapporter

70

Ordföranden

/

2

Chefssekreterare

55

FOREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

i

n

2020-06-02

gen

ARENDE 1

Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god känner informationen

Sammanfattning av ärendet
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat släpptes den 26 maj 2020.
Drygt 100 företag i Mellerud har svarat på årets undersökning.
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

2020-06-02

ARENDE 2

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rappott U2O2O för socialnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rappoft 112020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor,

I

anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Socialnämnden godkände den 27 maj2020, $ 69, redovisningen av uppföljning av intern

kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.

Socialnämnden uppföljning av intern kontroll Ll202O
Socialnämnden beslut 2020-05-27, 5 69.
Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA

4

R

Tjänsteskrivelse

-lr

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

,1.

KOMMUN

Datum
2020-0s-29

at

1t-

It

Diarienummer

Sida

K520201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan rappotttl2O2O för socialnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rapport L 12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper, Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Socialnämnden godkände den 27 maj2020, g 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Socialnämnden uppföljning av intern kontroll L12020
Socialnämnden beslut 2020-05-27, 5 69,

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

i

n

gen

kommunen@mellerud.se
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdaturn

zo20-05-27

Socialnämnden

sida

12

Dnr:SN2019/363

s6e

Internkontroll 2020 - del

I

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkånna internkontrollen rapport 1 2020'

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll 9 $ Uppföljning av plan för intern kontroll ska: Resultatet

av uppfotiningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan,
rapporte6s tilt nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Intern kontroll - RaPPort

I

2020

Tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Intern kontroll - Rapport 1

202:0 för socialnämnden har arbeta'ts frarn av

förvaltningsledningsgruppen i förvaltningen enligt reglemente för intern kontroll,

Beslutet skickas till
Diariet
Kgmm unenGtmellef ud.Se

Frida Larsson, Administrativ chef

Utdragsbestyrkande

lusteråndes sign

^sr
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-06-02

Änrruor

g

Dnr KS 20201387

Ängenäs särskilda boende - ansökan om tilläggsmedel för
merkostnader i samband med flytt
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader

2. finansiering sker ur kommunstyrelsens

utvecklingsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 maj2020, $ 68, att ansöka om utökade medel om 3,4 mkr för
att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till Ängenäs
särskilda boende.
Kommunstyrelsen har i årets budget 10 mkr för utveckling, varav 3,4 mkr är avsedda för
Ängenäs.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2020-05-27, S 68.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

7
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn

KOMMUN

Datum
2020-0s-29

i

n

gen

Diarienummer

Sida

K520201387

1 (1)

Kommunstyrelsen

Ängenäs särskilda boende - ansökan om tilläggsmedel för
merkostnder i samband med flytt
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader,

2,

finansiering sker ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutadeden2T maj202O, $ 68, attansöka om utökade medel om3,4 mkrför
att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till Ängenäs
särskilda boende.
Kommunstyrelsen har i årets budget 10 mkr för utveckling, varav 3,4 mkr är avsedda för
Ängenäs.

Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2020-05-27, g 68.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Socialnämnden
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva ltnin gen
454 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

kommunen@mellerud.se
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdatum

s68
Ängenäs

sida

11

2A2A-O5-27

Socialnämnden

sN2019/364

- ansökan

om tilläggsmedel

Beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökade medel om 3,4 miljoner
kronor för att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till
Ängenäs.

Sammanfattning av ärendet
Socialchefen redogör för utökade utgifter och behovet av utökade medel i samband med
omstrukturering av äldreomsorgen samt för dubbla hyror i samband med flytten till Ängenäs,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Presentation på sammanhädet

Beslutet skickas

till

Diariet
Pernilla Wall, seKorchef VoO
Malin lohansson, socialchef
kommunen@mcllerud.se

Utd ragsbestyrka

lustsrqFdes sign

!)[

r\:F
9

n

de

FöREDRAGNINGSTISTA

METLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

ARENDE

i

n

2020-06-02

ge n

4

Dnr KS 2020/385

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård
(omvå rd nadsavg ift och kostavg ift) 2O2O, korri ge ri n g
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt gjord korrigering.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

o
e
.
o

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020,
Socialnämndens beslut 2020-05-27, S7t.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelsefö rua ltn

KOMMUN

Datum
2020-0s-28

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/385

1 (1)

Kommunfullmäktige

Taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavg ift) 2O2O, korrigering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt gjord korrigering.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

.
o
.

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27, S 7L

Annika Wennerblom

T,f, kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

i

n

gen

kommunen@mellerud.se
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SAM MANTRÄO ESPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Socialnämnden

S

71

sida

t4

Dnr:SN2019/294

Taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift
och kostavgift) 2O2q korrigering
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1. godkänna informationen.

2. anta korrigerad taxa avseende

Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och

kostavgift) 2020

Sammanfattning av ärendet
Socialförualtningen har upptäckt ett handhavandefel i fastställt dokument gällande
Socialnämndens taxor och avgifter 2020 när det gäller Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020.

Beslutsunderlag

r
r

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korftidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift)

2020.

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Förualtningsekonom

Utd ragsbestyrka nde

sign

,y'"' ?kr

12

raxor särskitt

t(oRR"tGLR A D

boende

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för värd- och^omsorgsavgift'
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp fÖr att
täcka levnadsomkostnader). För 2020 beråknas det nationella forbehållsbeloppet för ensamstående
uppSå till 5 339 och makar/sambo 4 512 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 20t8.
Prisbasbeloppet för 2O2O har beräknats till 47 3OO, en höjning med B0O från 46 500. Detta är en höjning

på t,7

o/o.

Forbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650
kronor
Taxa 2020
Taxa 2019
Kommentar
Maxtaxa

tvtåltidsavgifter i särskilt boende

Korttidsvård
Korttidsvård

2 089

2 125

krlmån

krlmån

4 230
krlmån
t4I krldygn

4 302
krlmån
L43 kr/dygn

Omvårdnadsavgift per dag =
maxtaxan/30

7I

Kostavgift per dag =

I43 kr

kr

måltidsavg iftl30

Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2020

13

4(14)

Taxor särskilt boende

FEr-AKTI

6

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får övärstigå den nationellt fastställda maxtaxan ior vårO- och omsorgsavgift.
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att
täcka levnadsomkostnader). För 2O2O beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående
uppgå till 5 339 och makar/sambo 4 512 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2OtB.
Prisbasbeloppet för 2O2O har beräknats till 47 300, en höjning med 800 från 46 500. Detta är en höjning
p3 !,7 o/o.
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650
kronor.
Kommentar
Taxa 2019
Taxa 2O2O
Maxtaxa

Måltidsavgifter i särskilt boende
Måltidsavgifter i särskilt boende
Korttidsvård

Omvårdnadsavgift per dag =

2 089

2 r25

krlmån

krlmån

4 230
krlmån

4 302

I4L kr/dygn

743 kr/dygn

30 kr

31 kr

30 kr

31 kr

krlmån

maxtaxan/
Korttidsvård

Kostavgift per dag = måltidsavgift

Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2020
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FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

ARENDE

i

ng

2020-06-02

en

5

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportLl2O2O för byggnadsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Byggnadsnämnden avseende rapport I 12020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsboklut och årsbokslut,
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2020, $ 78, redovisningen av uppföljning

av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.

Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll 112020
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, g78.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

15

n

41,
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Datum
2020-0s-29

un

styrelseförva ltn i n gen
Diarienummer
KS 20201274

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

UppföUning av intern kontrollplan rapport Ll2O2O för byggnadsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Byggnadsnämnden avseende rappott U2020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvaftal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska

prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2O2O, $ 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
o

Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll L12020
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, S78.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

16

kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄO CSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

sida

2020-04-22

39

578

Intern kontroll prognos

1

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av intem kontroll prognos

1

Sammanfattning av ärendet
En intern kontroll ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås;
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verkamhet
Tlllfrirlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar. föreskrifter, riktlinjer, reglementen, policys mm.

.
.
.

Beslutsunderlag

r

Byggnadsnämnden intern kontroll, prognos

1

Beslutet skickas tlll
Kommunstyrelsen

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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ARENDE 5

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportU2020 för kultur- och
utbildningsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport 112020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper, Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske, Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020, g 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020,

Beslutsunderlag

o
.
.

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll U2020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, S 47.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Sida
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Kommunstyrelsen

UppföUning av intern kontrollplan rapportU2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport 112020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvaftal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut,
Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020, g 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

r
r

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll U2020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, S 47.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MAHTRÄD ESPROTOKO

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-05-04

s47

tL
sida
11

Dnr KUN zAZArc

Uppföljning av Intern kontrollplan 2020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att såkerstiilla att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande må|, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet
förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd,
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Vid nämndens sammanträde 2020-02-10 fastställdes den interna kontrollplanen för 2020.
Diskussion

king hur nåmnden ska stårka sin uppföljning av kontrollplanen.

Förva ltningschefen och skolsamordna ren redogör för

ä

rendet.

Beslutsunderlag
Rapport Internkontroll april 2020
Tjänsteskrivelse Intemkontroll prognos

Beslutet skickas

1

till
(...

Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Änrruor z

Dnr KS 2020/93

Projekt Jobbredo
Förslag

- komplettering av projektbeskrivning

till beslut

Arbetsutskottet

besl uta r

att

1, godkänna den modifieringen av projektet "Jobbredo" enligt föreliggande förslag.

2. ge kultur- och utbildningsförualtningens

arbetsmarknadsenhet möjlighet att anställa

deltagare inom ramen för projeK Jobbredo med extratjänster.

3. att godkänna modifiering av projektet

Jobbredo genom inrättande av handledarfunktion
inom kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2020, 9 47, om projektet Jobbredo. Efter detta har
arbetsmarknaden ändrats väsentligt då hela världen har påverkats av Pandemin, detta har gjort
att vi ser en lågkonjunktur framför oss som vi inte riktigt vet hur den kommer att påverka oss.
Staten har utifrån detta också gjort förändringar i arbetsmarknadsstöden som påverkar
kommunen.
Den största förändringen är att Arbetsförmedlingen satsar på extratjänsterna igen och
dessutom ger möjlighet att för en anställning i denna stödform på 36 månader mot tidigare
6-12 månader.

Detta innebär att Arbetsmarknadsenheten skulle kunna få betydligt fler närmare en egen
försörjning och framförallt tidigare genom att anställa med extratjänst.
Det är dock viKigt att poängtera att grundid6n för projektet ligger fast dvs. anställning utan
bidrag som MÅ1.
Förslaget på modifiering innebär inga utökade kostnader utan möjliggör att vi tidigare kan lyfta
boft försörj n ingsstödet.

Beslutsunderlag

o
r

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Arbetsutskottet

Projekt Jobbredo
Förslag

- komplettering av projektbeskrivning

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna den modifieringen av projektet 'lobbredo" enligt föreliggande förslag.

2. ge kultur- och utbildningsförvaltningens

arbetsmarknadsenhet möjlighet att anställa

deltagare inom ramen fcir projekt Jobbredo med extratjänster,

3. att godkänna

modifiering av projektet Jobbredo genom inrättande av handledarfunktion
inom kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2020, g 47, om projektet Jobbredo. Efter detta har
arbetsmarknaden ändrats väsentligt då hela världen har påverkats av Pandemin, detta har
gjort att vi ser en lågkonjunktur framför oss som vi inte riktigt vet hur den kommer att
påverka oss. Staten har utifrån detta också gjort förändringar i arbetsmarknadsstöden som
påverkar kommunen.
Den största förändringen är att Arbetsförmedlingen satsar på extratjänsterna igen och
dessutom ger möjlighet att för en anställning i denna stödform på 36 månader mot tidigare
6-12 månader,

Detta innebär att Arbetsmarknadsenheten skulle kunna få betydligt fler närmare en egen
försörjning och framförallt tidigare genom att anställa med extratjänst.
Det är dock viktigt att poängtera att grundid6n för projektet ligger fast dvs. anställning utan
bidrag som NÄ1.
Förslaget på modifiering innebär inga utökade kostnader utan möjliggör att vi tidigare kan

lyfta bort försörjningsstödet.

Beslutsunderlag
a

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Arbetsmarknadsenheten

$

MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens

Arbetsutskott

Melleruds kommun
Handläggare:
Direktnummer:

Lars Johansson

0s30-183 83

Mail:

lars.joha nsson@mellerud.se

Datum:
Dnr:
Ext Dnr

26 mars2020
KUN 2020/

Tjänsteskrivelse
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1.
2.
3.

Godkänn den modifieringen av projektet Sobbredo" som presenteras nedan.
Att ge AME möjlighet att anställa deltagare inom ramen för jobbredo med extratjänster,
att godkänna modifiering av projektet Jobbredo genom inrättande av handledarfunktion inom
AME,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2020, g 47 om projektet Jgbbredo. Efter detta har
arbetsmarknaden ändrats väsentligt då hela världen har påverkats av Pandemin, detta har gjort att vi
ser en lågkonjunktur framför oss som vi inte riktigt vet hur den kommer att påverka oss. Staten har
utifrån detta också gjort förändringar i arbetsmarknadsstöden som påverkar kommunen.
Den största förändringen är att AF satsar på extratjänsterna igen och dessutom ger möjlighet att för
en anställning i denna stödform på 36 månader mot tidigare 6-12 månader.

Detta innebär att AME skulle kunna få betydligt fler närmare en egen försörjning och framförallt
tidigare genom att anställa med extratjänst.
Det är dock viktigt att poängtera att grund id6n för projektet ligger fast dvs anställning utan bidrag
som MÄ1.
Förslaget på modifiering innebär inga utökade kostnader utan möjliggör att vi tidigare kan lyfta bort
forsörjningsstödet.
Se bifogad bild hur flödet ser ut i Tobbredo 2.0"

Lars Johansson

Verksamhetsledare

23

Arbetsm arkn a d se n h ete n
att bidra till egen försorj ning
Melleruds kommun
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Ute

Service

laget

laget

Samhälls
byggnad

Kultur

utbildning

Kartlägg

ning

Personer som står lå
från arbetsmarknaden

JOBBREDO
Frvken

AME

JOBBREDO

2.0

Företag

L-3 månader
3-6 månader
Praktik

L.T2

Anställning
utan stöd
Privat eller
kommun

månader
Extratjänst

L-24/60 månader
Anställnine med stöd

25
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Arbetsmarknadsenheten

Service

laget

Samhälls
byggnad

K ultur
utbildning

Kartlägg
ning

Personer som står långt
från arbetsmarknaden

JOBBREDO

Fryken

AME

Företag

1-3 månader
3-6 månader
Praktik

Anställning
utan stöd
Privat eller
kommun

L-24/48 månader
Anställnins med stöd
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Dnr KS 20201207

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. tilldela

7 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsförvaltningens seryiceenhet för att
anställa en person med introduktionsjobb under 12 månader.

2, tilldela 6 000 kronor/månad till kultur och utbildningsförvaltningen arbetsmarknadsenhet
för att anställa en person på

50o/o

med nystartsjobb under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet
Ett viKigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen

försörjning.
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.
AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt

ifrån arbetsmarknaden.
För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen

försörjning,
Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel, Besparing
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd.
Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning.

Beslutsunderlag

.
r

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser
Komm u nstyrelseförva ltningens tjä nsteskrivelse.
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Arbetsutskottet

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. tilldela 7 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsförvaltningens serviceenhet för att
anställa en person med introduktionsjobb under 12 månader'

2. tilldela

6 000 kronor/månad till kultur och utbildningsförvaltningen arbetsmarknadsenhet
för att anställa en person på 50o/o med nystartsjobb under 12 månader.

Sammanfattning av ärendet
Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen

försörjning.
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.
AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt

ifrån arbetsmarknaden.

att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen
För

försörjning,
Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd,
Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd, Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få

egen försörjning.

Beslutsunderlag

r

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser

Annika Wennerblom

t.f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Arbetsmarknadsenheten
MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut

till beslut att tilldela 7000:-/månad till samhällsbyggnadsförvaltningen serviceenheten för
att anställa L person med introduktionsjobb under 12 månader.
Förslag

Sammanfattning av ärendet
Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen försörjning.

Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.
AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt ifrån
a rbetsma rknaden.

att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning så
behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, detta i sin
tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen försörjning.
För

Analys
Återkommande rapporter sker till

KS

vid varje sammanträde, för detta ändamål erfordras ca 15 min

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för anställningen finansieras från KS utvecklingsmedel. Besparing sker i minskad

utbetalning av försörjningsstöd.
Detta redovisas i sin helhet vid varje

KS

Slutsatser
Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader för
försörjningsstöd.
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Arbetsmarknadsenheten
MELLERUDS KOMMUN

Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få egen försörjning.
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Arbetsmarknadsenheten
MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut

Förslag

till beslut att tilldela 6000:-/månad till kultur och utbildningsförvaltningen AME för att

anställa 1 person pä50% med nystartsjobb under 12 månader.
Personen kommer att vara ansvarig och upparbeta/dokumentera/renovera samt sköta försäljning
av kommunens möbler som finns i möbelförråd.
Sammanfattning av ärendet

att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen försörjning.
Ett viktigt syfte är

Beslutsunderlag

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.
AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt ifrån

arbetsmarknaden.
För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning så
behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd, detta i sin

tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen försörjning.
Analys
Återkommande rapporter sker till

KS

vid varje sammanträde, för detta ändamål erfordras ca L5 min

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för anställningen finansieras från KS utvecklingsmedel. Besparing sker i minskad

utbetalning av försörjningsstöd.
Detta redovisas i sin helhet vid varje

KS

Slutsatser
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MELLERUDS KOMMUN

Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader för
försörjningsstöd.
Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få egen försörjning.
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Säkerhetsfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhets redovisar aktuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap,
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Dnr KS 2019/2L4

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
(Telaris) och avslutar ärendet.

godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att bygga om Telaris till en
förskola, Senaste användningen hade varit kontor till LSS-enheten.
Entreprenör handlades upp i utökad samverkan, Viktiga parametrar var tiden samt ett gott
samarbete med verksamheten så att lokalerna blev ändamålsenliga, Vi har haft ett tätt, väl
fungerande samarbete mellan entreprenör, verkam het och fastighetsen heten.
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram och den resluterade
att vi fick såga upp två stora fönster för att få in tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist.

Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens utemiljö skulle vara var
även krav vi fick i bygglovet.
Under projektets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i projeKet och vi har även fått
ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från andra projekt för att klara kostnaderna

i

projektet.
Lokalerna har blivit mycket fina och verksamheten verkar trivas bra.
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa var kopplade på
avloppledningen enl utredning som VA gjoft på ovidkommande vatten, detta har inte belastat

projektet.
Taksargen på huset har tagits som reinvestering på fastighet.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, 5 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, S 35.
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-2s

Diarienummer
KS 20191214

Sida

|

(2)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av projekt
Förskola Tornet 2 (Telaris) och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att bygga om Telaris till en
förskola. Senaste användningen hade varit kontor till LSS-enheten.

Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar var tiden samt ett gott
samarbete med verksamheten så att lokalerna blev ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl
fungerande samarbete mellan entreprenör, verksamhet och fastighetsenheten.
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram och den resulterade

i

att vi fick såga upp två stora fönster för att få in tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist.
Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens utemiljö skulle vara var
även krav vi fick i bygglovet.
Under projektets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i projektet och vi har även fått
ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från andra projekt för att klara kostnaderna

i

projektet.
Lokalerna har blivit mycket fina och verksamheten verkar trivas bra.
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa var kopplade på
avloppsledningen enligt utredning som VA gjort på ovidkommande vatten, detta har inte

belastat projektet.
Taksargen på huset har tagits som reinvestering på fastighet.

Beslutsunderlag

o
o
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, 5 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, S 35.
Slutredovisning.

Linda Hamrin

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Projektingenjör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltn

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

i

n

gen

E-post
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kommu nstyrelseförva ltni ngen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
2020-os-2s Ks20r9l2t4

Beslutet skickas till
Sa m hä

I

lsbyg

g

nadschefe n

Projektingenjören
Ekonom sam hä llsbygg nadsförualtn ingen

36

Sida

2 (2)

Slutredovisning
Projektets namn

Förskola Tornet 2
Projektnummer

8435

Beslut
Beskrivning projekt

KS 2019t214 S80 5228 S35

Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att
bygga om Telaris till en förskola. Senaste användningen hade varit
kontor till LSS-enheten.

Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar vär
tiden samt ett gott samarbete med verksamheten så att lokalerna blev
ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl fungerande samarbete mellan
entreprenör, verksamhet och fastighetsen heten.
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram
och den resluterade i att vi fick såga upp två stora fönster för att få in
tillräckligt med dagsljus i respektive hemvist.
Bullerplank och upprensning i den igenväxta trädgården där barnens
utemiljö skulle vara var även krav vi fick i bygglovet.
Under projektets gång har vi redovisat det ekonomiska läget i projektet
och vi har även fått ansöka och fått godkänt att omdisponera medel från
andra projekt för att klara kostnaderna i projektet.
Lokalerna har blivit mycket fina och verksamheten verkar trivas bra.
Fastighetsenheten har även fått göra omledning av dagvatten då dessa
var kopplade på avloppledningen enl utredning som VA gjort på
ovidkommande vatten, detta har inte belastat projektet.

Ekonomisk redovisning

År 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Är 2020

Är 202'l

Summa

2667 622
3 800 000

3 800 000
0

Omdisponering

225 000

225 000
0

0
0

Kostnader

-1 132378

-2 856 223

2667 622

36 399

-3 988 601
0

Summa

Projektet avslutas

0

2019-04-30
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36 399

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2024-02-72

Kommunstyrelsen

5

35

Dnr KS

sida
16

20tgl2l4

Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel
Kommunstyrclsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225lkr till projekt Förskola Tornet 2 (8435) från

r projekt Snickargatan, breddning (8429) 110 tkr
o projekt Skolmöbler 20!6 (8272) 115 tkr
Sammanfattning av ärendet
Projektet Förskola Tornet 2 har ingen egen budget för inredning av hall, skötrum och kök. Det
har också uppkommit ökade kostnader för iordningståillande av utemiljö, bland annat deponi av
stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek.
På grund av ovanstående tillkommande kostnader behövs ytterligare medel om 225 tkr tillföras

projekt Förskola Tornet 2 (8435).

Beslutsunderlag

.
.

Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse,

Arbetsutskottets beslut 2020-02-11, 5 34.

Förslag

tlll beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till proJekt Förskola Tornet 2 (8a35) från

r
r

projekt Snickargatan, breddning
projekt Skolmöbler 2016

(8429)

(8272)

110 tkr
115 tkr

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

Beslutet skickas

tlll

Samhällsbygg nadschefen
En hetschef Fjå rruärmefastighet
Projektingenjören
Ekonom samhällsbygg nadsförua ltningen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

38

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammantrådesdatum
2019-11-13

5

22S

Dnr KS

sida
22

20rgl2l4

Projekt Förskola Tornet 2, omfördelning av medel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från Projekt Åingenäs
busshållsplab till projekt ftirckola Tornet 2,

Sammanfattning av ärendet
på grund av följande stiillda krav i bygglovsbeslutet den 25 september 2019, 5 112, behövs
ytterligare medel (300 tkr) för projekt Förskola Tornet 2:

.
.
.

Bullerplank ska uppföras mot fastigheten Tornet 6.
Förrådsbyggnad för barnvagnar ska uppföras så att den lätt kan förflyttas, vid ev. grävningar
inom U-område.
Den oönskade växtligheten åtgärdas inom kvarteret Tornet i enlighet med framställda
yttranden, där kommunens rådighet så år möjlig'

Beslutsunderlag

r
r
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05'29, 5 B0'
Byggnadsnämndens beslut 2019-09-25,5 112,
Samhällsbyggnadsförualtningens tjånsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2019-10'15, 5 314'

Förslag

tlll beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från Projekt Åingenäs
busshållsplabtill projekt Förckola Tornet 2.

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

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadchefen

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltnin gen

Utd ragsbestyrkande

sign
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5AM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida

2019-05-29

Kommunfullmäktige

77

Dnr KS 2At9/214

s80

Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet
(Telaris lokaler)

2

Kommunfu llmäktiges beslut
Kommu nfullmäktige beslutar att

1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfällig förskola
alåklinten till tillfålli9 förskola Telaris,
2. omfordela investeringsmedel från projekt Torg/Parker (8318) på t O+O tt<r
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr.

3, uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds
Bostäder och kommunen angående delar av fastigheten Tornet 1 (Pahldns tomt)
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfälliga förskolan.
4. enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler

på

Storgatan 17.

Sammanfattning av ärendet
Olika förslag på lösningar för att möta behovet av forskoleplatser har diskuterats.
Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2079, g 116, att ge kommunchefen iuppdrag
att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion och ta upp årendet till
ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2019.

Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2OL9, g I24, att ge kommunchefen i
uppdrag att, tillsammans med kultur- och utbildningschefen och samhällsbyggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en förskola i centrala
Mellerud (Telaris lokaler). Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammantråde
den 7 maj 2019.

Beslutsunderlag

. Kornmunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, 5 116,
. Arbetsutskottets beslut 2Arc-04-23, E 124.
. Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, 5 141,
o Kommunstyrelsens beslut 2019-05-15, g 115,
Förslag

till beslut på sammanträdet

Marianne Sand Wallin {S) och Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens fdrslag
enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att
1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfållig förskola
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris

2. omfördela investeringsmedel från projekt TorglParker (8318) på f O+O tt<r
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med vn på 1 960 tkr
lu

Utd ragsbestyrka nde

randes sign

3T,9,/;
40

SAM MANTRADES PROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida

Sammantrådesdatum

2019-05-29

Kommunfullmäktige

1B

3. uppdra till fastighetsenheten att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds
Bostäder och kommunen angäende delar av fastigheten Tornet 1 (Pahl6ns tomt)
som ska nyttjas till utemiljö till den tillfålliga förskolan.

4, enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler

på

Storgatan 17.

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

Beslutet skickas

till

Samhällsbygg nadschefen
En hetschefen l'jå rrvå rme/fasti g het
Ekonom sam hä llsbygg nadsförvaltni ngen
Ekonomichefen

Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
VD AB Melleruds Boståder

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

fJpd w
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FOREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

Änenoe

i

n

2020-06-02

gen

tt

Dnr KS 20L91L70

Slutredovisning av Projekt Brygga Sunnanå
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Brygga Sunnanå och avslutar ärendet,

Sammanfattning av ärendet
Vi har helrenoverat den stora bryggan bakom Stenmagasinet då den var i dåligt skick. Vi måste
ha en säker brygga som håller för de stora båtar som ligger vid den, bryggan ligger bakom
Stenmagasinet så den har även många besökare som vill använda den och se på vår fina hamn
Den gamla bryggan monterades bort i sin helhet förutom betongrören som bryggan vilade på.
Ny bärlina i stål tillverkades och lyftes på plats på befintliga betongrör med kranbil. På bärlinan
har vi lagt tryckimpregnerade reglar och tryckimpregnerat golv.
Ramp från Stenmagasinets caf6brygga (som tidigare har slutredovisats) är monterad, bryggan
är också tillgänglig från parkeringen bredvid Stenmagasinet.

Nya stolpar med belysning och uttag för el till båtarna har monterats,

ProjeKet hat utföfts i egen regi med hjälp av personal från våra ramavtal.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 20L9-04-09,5 108.
. Slutredovisning.
o Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS

Samhä llsbyggnadsforvaltningen

KOMMUN

Diarienummer
Datum
2020-05-25 KS20r9lr70

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Projekt Brygga Sunnanå
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Brygga Sunnanå och
avslutar ärendet,

Sammanfattning av ärendet
Vi har helrenoverat den stora bryggan bakom Stenmagasinet då den var i dåligt
skick. Vi måste ha en säker brygga som håller för de stora båtar som ligger vid
den, bryggan ligger bakom Stenmagasinet så den har även många besökare som
vill använda den och se på vår fina hamn.
Den gamla bryggan monterades bort i sin helhet förutom betongrören som
bryggan vilade på.
Ny bärlina i stål tillverkades och lyftes på plats på befintliga betongrör med kranbil
På bärlinan har vi lagt tryckimpregnerade reglar och tryckimpregnerat golv'
Ramp från Stenmagasinets caf6brygga (som tidigare har slutredovisats) är
monterad, bryggan är också tillgänglig från parkeringen bredvid Stenmagasinet'
Nya stolpar med belysning och uttag för el till båtarna har monterats'

Projektet har utförts iegen regi med hjälp av personal från våra ramavtal.

Beslutsunderlag

.
o

KSAU 2019-04-09 S 108

Slutredovisning
Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/tjärrvärme
0530-181 89
peter, mossberg@mellerud.se

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
nadschefen
Enhetschef Fastighet
Ekonom sam hällsbyggnadsförvaltningen

Sa m hä I lsbyg g

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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MELLERUDS

Samhä llsbygg nadsförualtn ingen

KOMMUN

Datum
2020-05-25

Beslutet skickas
Sa m hä I lsbyg g

till

nadschefe n

Enhetschef Fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

44

Diarienummer

Sida

KS20L9lL70

2 (2)

Slutredovisning
Projektets namn

Brygga Sunnanå
Projektnummer

8432

Beslut
Beskrivning projekt

KS 2019t170,056 S108

Vi har helrenoverat den stora bryggan bakom Stenmagasinet då den var i dåligt
skick. Vi måste ha en säker brygga som håller för de stora båtar som ligger vid
den, bryggan ligger bakom Stenmagasinet så den har även många besökare
som vill använda den och se på vår fina hamn;
Den gamla bryggan monterades bort i sin helhet förutom betongrören som
bryggan vilade på.
Ny bärlina i ståltillverkades och lyftes på plats på befintliga betongrör med
kranbil. På bärlinan har vi lagt tryckimpregnerade reglar och tryckimpregnerat
golv.
Ramp från Stenmagasinets cafdbrygga är monterad, bryggan är också tillgänglig
från parkeringen bredvid Stenmagasinet.
Nya stolpar med belysning och uttag för eltill båtarna har monterats.
Projektet hat utförts i egen regi med hjälp av personal från våra ramavtal.

Ekonomisk redovisning

Är 2019

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Ar 2020

Ar 2021

Summa

262663
400 000

400 000
0

Omdisponering

0
0
0

0

Kostnader

-137 337

-396 166

-258 829

0

Summa

262 663

3 834

Projektet avslutas

0

2020-04-30

45

3 834

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

Kom munstyrelsens

a

rbetsutskott

sida

2019-04-09

s 1o8

1Z

Dnr KS 2079/fiA.A56

Projekt Brygga Sunnanå, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Brygga Sunnanå och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Bryggan bakom Stenmagasinet har stora brister och måste bytas ut. Denna brygga
hänger ihop med den nya caf6bryggan som byggs bakom Stenmagasinet.
Finansiering av kapital- och driftkostnader sker inom befintlig budget.
Projektet beräknas pågå från den 15 augusti till den 31 oktober 2019.

Beslutsunderlag

c

Projektbeskrivning rned kostnadskalkyl.

Förclag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
uppdrag att starta projektet Brygga Sunnant och lämna en slutredovisning när
projektet är slutfört.

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

Beslutet skickas

till

mhällsbygg nadschefen
Enhetschef fastighet
Ekonorn samhållsbyggnadsförvaltni ngen
Sa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46
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MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelseförua ltn

ÄRenoe
Sa m

i

n

2020-o6-02

gen

rz

hällsbyggnadsfrågor

Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god kä nner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor.
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Kom m u nstyre lsefö rva ltn

i

ng

2020-06-o2

en

Änrnor rg

Dnr KS 2020/95

Svar på motion om att öka föreningsalrtiviteten hos barn och unga
i Mellerud
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett, med hänvisning till
kommunens befintliga samarbete med föreningslivet och genom den stöttning föreningarna har
via sina förbund, samt att undersökningar av barn och ungas tränings- och motionsvanor som
årligen genomförs av Riksidrottsförbundet bevakas.

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

o utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
. fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras
. fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas
Utredningen ska ta fram konkreta forslag till åtgärder som kan verktällas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, $72, aft ge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

. Motion
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, 9 72.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Datum
Diarienummer
2020-0s-2s Ks2020l9s

un

styrelseförua ltn i ngen
Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga

iMellerud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett, med hänvisning till
kommunens befintliga samarbete med föreningslivet och genom den stöttning föreningarna har
via sina förbund, samt att undersökningar av barn och ungas tränings- och motionsvanor som
å rligen genomförs av Riksid rottsförbundet beva kas.

Sammanfattning av ärendet
att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

Pål Magnussen (V) föreslår i en motion

i

uppdrag att

o utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
. fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras
. fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas
Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, $72, att ge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

o Motion
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, 9 72.
Beskrivning av ärendet
Motionen hänvisar till Centrum för Idrottsforskning som i en rapport uppmärksammar att andelen
barn och unga iforeningsverksamhet minskar, vilket innebär att majoriteten av barn och
ungdomar i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket,
Mellerud har i förhållande till kommunstorlek ett rikt föreningsliv och i kommunens
föreningsregister finns 124 föreningar, varav 28 är idrottsföreningar. De flesta av dessa har
omfattande barn- och ungdomsverksamhet. Melleruds kommun har sedan länge ett väl
fungerande uppbyggt samarbete med föreningslivet, där föreningar alltid är välkomna att vända
sig till kommunen för hjälp och stöd i frågor som rör föreningens verksamhet. Utöver de
föreningsbidrag som varje år betalas ut till föreningar, så har föreningarna under de tre senaste
åren också kunnat söka medel till extra sommarlovsaktiviteter via kommunens miljö- och
hälsoråd. Härifrån har också Dalslands fotbollsförbund (DFF) under 2020 blivit beviljade
projektmedel för ett flerårigt och Dalslandsgemensamt projekt "Föreningsliv för alla i Dalsland
2.0".

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

wv*iv. mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Utöver stödet från kommunen så har varje förening tillgång till stöd från sina respektive distriktsoch riksförbund. Västra Götalands Idrottsförbund är Rikidrottsförbundets förlängda arm, med
uppdrag att företräda, stödja och samordna idrottsverksamheten i distriktet. Detta skapar
förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt intresse för idrott,
Föreningarna har också stöd av SISU idrottsutbildarna, som är idrottens studie- och
utbildningsorganisation. Deras verksamhet utgår från idrottens behov av uWecklig, SISU arbetar
för att stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet på
alla nivåer och finns som en resurs för alla idrotter på såväl förbunds- som föreningsnivå.

I motionen föreslås att kommunen ska fråga barn och unga hur deras engagemang i
föreningslivet kan uppmuntras. Detta görs årligen via Ungdomsbarometern som är en nationell
onlineundersökning av barn och ungas tränings- och motionsvanor. undersökningen genomförs
av Riksidrottsförbundet. Den senaste undersökningen 2019 visade att andelen unga med ett stort
intresse för "kost/hälsa", "idrotta ftävla" och "motionerafträna" har ökat över tid. I vilken regi
träningen utförs har också förändrats något över tid, främst genom att en högre andel unga
anger att de tränar i en förenings regi. Undersökningen är nationell men får anses spegla
situationen även i Mellerud,

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
0530-181 03
glenn. nordling@mellerud.se

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Pål Magnussen (V)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-09

572

sida
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Dnr KS 2A20195

Motion om att öka föreningsaKiviteten hos barn och unga i Mellerud,
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och låmna förslag tillsvar,

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion att kommunfullmåktige beslutar att 9e kommunstyrelsen

i uppdrag att

r
.
.

utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas.

fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras.
fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas.

Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkståillas under 2022.

Beslutsunderlag

r

Motion från Pål Magnussen (V).

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2020.

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

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

51

Motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i Mellerud

Centrum ftjr Idrottsforskning har visat att andelen barn och unga i föreningsverksamhet
minskar. Trenden är tydlig i hela landet men det slår mellan 30 och 70 procentenheter i
kommuner med sämst aktivitet till de som är bäst. Här i Mellerud ligger vi strax under 50
procent.
Vänsterpartiet tycker att utvecklingen är alarmerande eftersom ftireningsaktivitet hos barn och
unga är viktigt när det gäller kultur och idrott. Dessutom är föreningslivet en grundbult när det
gäller samarbete och demokrati. I vårt visionsdokument satsar Mellerud på barn och unga och
vi har i praktisk handling drivit en utveckling för att uppmuntra föreningslivet.
Konstgräsplanen, utbyggnaden av Rådahallen och renoveringen av Stinsen visar att vi tar barn
och unga på allvar.

Utvecklingen visar attvära satsningar inte är tillräckliga och därftir vill Vänsterpartiet att
kommunen tar fram åtgärder ftir att öka andelen bam och unga som engagerar sig i
föreningslivet. Detta ska ske genom en utredning i syfte att satsa på föreningslivet, denna ska
tillsättas med ett klart uppdrag för budgetåret -22.lbarnkonventionens andaär det viktigt att
fråga barn och unga vad som kan leda till ökat engagemang i foreningslivet. Självklart är det
också viktigt attfräga ftirningarna vilket stöd de kan behöva. Utredningen kommer och ska
leda till förväntningar bland barn och unga och i föreningslivet. Det är därftir viktigt att ta
fram konkreta förslag som leder till ökad föreningsaktivitet.

Med stöd av det ovan anförda anser Vänsterpartiet i Mellerud

Att; kommunen

ska utreda hur ftireningslivet

i Mellerud kan stärkas.
i föreningslivet kan uppmuntras.

Att;

Fråga barn och unga hur deras engagemang

Att;

Fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas.

Att;@?utredningen ska ta fram konkreta ftirslag

till

åtgärder som kan verkställas under 2022.

Mellerud den 6 februari2}20
v

KOMMUN

M

rel se!<cntoret

Pål Magnussen
2020

-02- 0,0'
DiariePlanbeteckn.

'rtgåbzo/qr
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Dnr KS 2020172

Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäKige.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommuns resultat 2019, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev ett underskott
på 5,5 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på 10,6 Mnkr.

KommunfullmäKiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt fastställd budget var 4,7 Mnkr.

I

den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder AB till 100 procent och Dalslands
miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
o Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
BILAGA
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer,

2. överlämna

årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommuns resultat 2019, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev ett underskott
på 5,5 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncern-resultat på 10,6 Mnkr.
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt fastställd budget var 4,7 Mnkr.

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

till 100 procent och Dalslands

miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

.

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019.

Annika Wennerblom

Emma Lindquist

T.f. kommunchef

T.f. ekonomichef
0530-181 32
emma, lindquist@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunens revisorer
T.f. kommunchefen
Ekonomichefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Dnr KS 2020185

Budget 2O2L för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022'2023
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa budget 2021 samt plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag,

2. fastställa

ramar för nämnder och kommunstyrelsen för är 202L-

3. fastställa oförändrad skattesats för är 202L till 22:60 kronor per skattekrona'
4. fastställa investeringsbudget för 202I samt investeringsplan 2022-2025
Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 202L har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper'
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021,
efter de förutsättningar som gavs på presidiedialogen. Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
o/o av budget. Nämndernas erhåller priskompensation
;ämfbrt med år 2020, motsvarande L,5
o/o av utrymmet
o/o
för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o ävsätt där 1,5
med 2,0
o/o av utrymmet fördelas av personalutskottet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5

för riktade åtgärder.
För 2OZl budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023'

Investeringarna för 202I-2023 beräknas uppgå till 182,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår till 118,6 mkr.
Investeringarna under perioden 2OZL-2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.
För 202I uppnås alla tre finansiella mål'
När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut.

Beslutsunderlag

. Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, S 108.
e Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 9 79'
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, $ rc<.
. Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50'
. Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
u

i

BILAGA

55

A

+.
.'-

t
II

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
2020-0s-28

i

ng

en

Diarienummer

KS202ol94

Sida

L (2)

Kommunfullmäktige

Budget 2O2L för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budget 2021 samt plan2022-2023 enligt föreliggande förslag,

2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för är 202L
3.

fastställa oförändrad skattesats för år 2021till 22:60 kronor per skattekrona.

4. fastställa investeringsbudget

för 202L samt investeringsplan 2022-2025

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 202L har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper.
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021, efter
de förutsättningar som gavs på presidiedialogen. Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats, Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
jämfört med år 2020, motsvarande L,5 o/o av budget. Nämndernas erhåller priskompensation
med 2,0 o/o för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o ävsätt där 1,5 o/o av utrymmet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 o/o av utrymmet fördelas av personalutskottet
för riktade åtgärder.
För 202L budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans, Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.

Investeringarna för 202I-2023 beräknas uppgå till 182,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår

till 118,6 mkr.

Investeringarna under perioden 202L-2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.
För 202L uppnås alla tre finansiella må|.
När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltn ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i
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Beslutsunderlag

o
o
o
o
.

Förslag till budget för 202I och plan 2022-2023.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 108.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, S 79.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5
Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.

>cr,

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

0s30-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunens revisorer
T,f. kommunchefen
Ekonomichefen
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MELLERUDS KOMMUN

sAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-05-13

Kommunstyrelsen

5 1O8

Dnr KS 20Z0lB4

Kommunstyrelsens budgetförslag lör 2O2l
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa driftbudget 2OZL för kommunstyrelsens samlade
verksamhet enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 12 februari 2A20, g 41, finansiella direKiv till kommunchefens
ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för kommande år och de två planåren.
DireKiven baseras på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog
med pa*igrupper, aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling,
skattesats, investeringsvolym, resultat samt plitisk inriktning inklusive nåmndmå|.
Den 7 april 2020 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv.

T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 202L för
kommunstyrelsens samlade verksamhet och diskuterar behov och åtgärder.

Beslutsunderlag

.
r
r

Arbetsutskottets beslut 2020-02-12, g 41.
Tjänstemannaförslag till budget 2021.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 154.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E

Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa driftbudget 202t för kommunstyrelsens samlade
verksamhet enl igt föreligga nde förslag.

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

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Utd ragsbestyrka nde

/b
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnåmnden

2020-44-22

sida

40

s79

Budget 2O2L - tjänstepersonsförslag
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnåmnden godkänner gänstepersonsförslaget till budget 2021.

Sammanfattning av årendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstepersonsförslag till budget 2021 med
oförändrad ram för byggnadsnämnden.
Underlaget till budgetförslag för 2021 presenteras.

Beslutsunderlag
Budget 202L

-

gånstepersonsförslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

wa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnärnnden

950

5

sN20201186

Budget 2O2L
Beslut
Socialnämnden beslutar efter omröstning att:
1' godkänna förvaltnings redovisning av budget om 296 243 000 kronor.
2. godkänna förualtningens föreslagna besparingar om 5 755 000 kronor exklusive 60 000
kronor avseende lokalöversyn Älvan, totalt att spara, 5 695 000 kronor.

Reservation:
Olof Sand (S) reserverar sig mot beslutel och meddelar att han avser att före justering lämna
en skriftlig reseruation till förmån för eget förslag.

Förslag

till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar Socialnämnden om de möjligheter och hot som verksamheten står

inför 2021.

Ajournering
Ordförande, Daniel Jensen (KD) ajournerar sammanträdet kl 09.12 för fika samt för att lösa
uppkomna digitala problem. Sammanträdet återupptas kl 09.46.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordfcirande, Daniel Jensen (KD) yrkar att:
1. godkänna förvaltnings redovisning av budget om 296 243 000 kronor.
2. godkänna förvaltningens föreslagna besparingar om 5 755 000 kronor exklusive 60 000
kronor avseende lokalöversyn Älvan, toblt att spara, 5 695 000 kronor.
Olof Sand (S) yrkar att:
1. den totala ramen i förslaget höjs med 6 miljoner kronor till 302 243 000 kr
acceptera förvaltningens bedömningar om möjliga kostnadsbesparingar 2021 om totalt
5 755 000 kr.
utökade ramen om 6 miljoner kronor 2021 destineras enligt följande:
Personalbemanning Ängenäs Llt ZAZL förändras enligt Socialstyrelsens riktlinjer dagtid,
inklusive 3+1 personal nattetid, 4 000 000 kr
Kompetensförsörjning, enligt besvarad motion Mellerud den goda arbetsplatsen, ny
kompetensförsörjningsplan, disponeras av forvaltningen enligt planen, 2 000 000 kr

2.

3.
a)

b)

Utdragsbestyrkände

Justera
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Sammantrådesdatum

Socialnämnden

sida

2020-04-24

6

Eeslutsgång
Ordf, Daniel Jensen ställer forslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförande, Daniel Jensen (KD) förslag.

Omröstning begärs
Socialnäm nden godkän ner följande besl utsgång.
Ja-rost för ordförande, Daniel Jensen (KD) förslag.
Nej-röst för Olof Sand (S) förslag.

Omröstningsresultat
Med ffra ja-röster för Daniel Jensens (KD) förslag och tre nej-röster för Olof Sands (S) förslag,
bifaller Socialnämnden, Daniel Jensens förslag.

Ordlnarie ledamöter
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin
Anita Auqustsson
Kerstin Nordström

Paili

Paftl

Ersättare

fM)

(c)
(s)
(s)

X
X

Olof Sand
Christine Andersson

(s)
(s)

X
X

rsD)

X

(KD)

X

Summa

4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04- 1 5
Redovisning på sammanträdet.
Bilaga skickas på mejl.

Beslutet skickas till
Diariet
Malin Johansson, socialchef
Kommunen@mellerud.se

fft{*'''"

Nej

X

(KiM)

Eva Larsson
Liselott Hassel
Daniel Jensen
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äl

Utd ragsbestyrkönde
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ARENDE 16

Dnr KS 20201336

Borgensram och |åneram 2O2l
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1, fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkr för 2021 för att högst uppgå till
396 mkr.

2. fastställa att borgensram för

AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till

190 mkr.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med fastställande
av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala bolagen samt en låneram för
kommunen.

Beslutsunderlag

r
.

Förslag

till budget för 202L och plan 2022-2023

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

BITAGA
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-0s-11

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/336

1 (1)

Kommunfullmäktige

Borgensram och Iåneram 2021.
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkr för 202I för att högst uppgå till
396 mkr.

2, fastställa att borgensram för

AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till

190 mkr.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med fastställande
av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala bolagen samt en låneram för
kommunen.

Beslutsunderlag

o

Förslag till budget för 202I och plan 2022-2023.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

el

Beslutet skickas

isabeth.ca rlstein@ mellerud.se

till

AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer
T.f. kommunchefen
Ekonomichefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

i

n

gen

E-post
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ARENDE 17

Dnr KS 20201L98

Anställning av ny kommunchef
Sammanfattning av ärendet
Inför rekfiering av ny kommunchef har en rekryteringsgrupp bestående av representanter för
samtliga partier i kommunfullmäktige tillsats.
Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonsering, interujuer,

tester och referenstagning.

I rekryteringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens arbetsutskott, förualtningschefer, enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningar, HR-chef, representanter från
rekfieringsgruppen, representant från Lärarförbundet och representant från kommunkansliet.
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Dnr KS 20201359

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i väggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Förslag

till beslut

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

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

2.

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

3.

avskrivningstiden ska vara 10 år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 15 maj 2020 ansöK om att kommunen godkänner en
investering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr, Begärd avskrivningstid

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.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m unstyrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-05-18

i

n

gen

Diarienummer
KS 2020/359

Sida

r

(2)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering iväggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Förslag

till beslut

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

1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).
2. ge t.f . kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad
slutredovisning av investeringen.
3. avskrivningstlden ska vara 10 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars
Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 15 maj 2020 ansökt om att kommunen
godkänner en investering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på
herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr, Begärd avskrivningstid
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

o

Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

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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VITA SANDAR
Mellerud 2020-05-15
KO

Komm
2l,20 -05-

u

nsstyrelsen

t8
464 80 Mellerud

$2020

Godkännade av investering.
För att höja säkerheten i vårt servicehus avser vi installera

väggavskiljare mellan handfaten på herr och damavdelningarna.

Med tanke på tiderna vi lever ijust nu är detta en uppskattad
förbättring för gästerna.
Beräknad kostnad 75 000:- exl moms.
Yrkad avskrivningstid L0 år.

Jonas westman

Vita Sandars Camping AB

67

MELLERUDS KOMMUN

rönronncNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-06-02
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Näringslivsfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden och

t.f. kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor
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ARENDE 20

Aktuella frågor
Förclag

till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisn ngen,
i

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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