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ARENDE 1

Dnr KS 2020/97

Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinftr för inkisen av avloppsanläggningar

enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till Riklinjer för inlösen av auloppsanläggningar har tagits fram för att få en enhetlig
grund för beslut om ekonomiska ersättningar som ägare av enskilda anläggningar kan vara
berättigande till vid utbyggnad av kommunalt VA och kommande VA-verksamhetsområde i
kommande utbyggnadsplaner,

Beslutsunderlag

r
.
o

Förslag Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggningar.
Sam häl lsbygg nadsförualtn ingens tjä nsteskrivelse 2020-02-14.
Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, S 43.
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Dnr KS 2020197

s43

Riktlinjer för inlösen av avloppsanlä99ning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggningar

enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till Rikttinjer för inlösen av autoppsanläggningarhar tagits fram för att få en enhetlig
grund-ör beslut om ekonomiska ersättningar som ägare av enskilda anläggningar kan vara
i
6erättigande till vid utbyggnad av kommunalt VA och kommande VA-verKamhetsområde

kommande utbyggnadsPlaner'

Beslutsunderlag

r
.

Förslag Rikttinier för inlösen av avloppsanläggningar.
Samhillsbyggnadsförvaltningens $änsteskrivelse 2020-02-14'

Förslag

till beslut

på sammanträdet

till
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag
ga nde förslag.
R ikttinjer för in töie n a v avloppsa n lägg n in ga r en igt förel i9
I

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS

KOMMUN
Riktlinje för inlösen av avloppsanläggning
Förslag

till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinje för inlösen av avloppsanläggningar
enligt redovisat förslag.

Sammanfaft ning av ärendet
Denna riktlinje är för att få en enhetlig grund för beslut om ekonomiska ersättningar som ägare
av enskilda anläggningar kan vara berättigande till vid utbyggnad av kommunalt VA och
kommande VA-verksamhetsområde i kommande utbyggnadsplaner.

Beskrivning av ärendet

Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning
Ekonomisk reglering
Inlösen och kostnadsreglering av egen avloppsanläggning

I de fall där fastighetsägaren begär och är berättigad till inlösen av godkänd egen
avloppsanläggning, enligt Dalslands Miljö och Energikontor, skall reglering av beslutat restvärde
ske vid särskild utbetalning. Avdrag på fakturerad anslutningsavgift får ej ske.
Principer för ersättning vid inlösen av enskild avloppsanläggning.
VA enheten ersätter fastighetsägare för nyare egna avloppsanläggningar vid utbyggnad av

kommunalt avlopp enligt $ 39 och $ 40 i Lagen om allmänna vattentjänster.
Villkor för ersättning av avloppsanläggning:

o
o
o
o
.
o

Fastigheten ingår i verksamhetsområde för vatten och avloppsförsörjning, fastställt av
kommunfullmäktige.
Anläggningen skall ha tillstånd som egen avloppsanläggning enligt Dalslands miljö och
Energikontor.
Anläggningen får vara högst 15 år gammal.
Ersättning utgår med maximalt spillvattendelen i anslutningsavgiften enligt gällande
VA-taxa.
Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts. Värdet
nedräknas enligt beslutade avskrivningstider för respektive typ av anläggning. Värdet
sjunker med 1/15 för varje påbörjat år efter anläggningens slutbesiktnings datum.
Kan inte kostnaderna för anläggningen styrkas, tillämpas en schablon för material och
arbetskostnader, Huvudmannen uppskattar ålder och anläggning

Avskrivningstid

anläggning
Sluten tank för WC-avlopp

Avskrivningstid

Typ av

15 år

Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp med slamavskiljare 15 år
Infiltrationsanläggning för WC och BDT-avlopp m. slamavskiljare 15 år
Markbädd för WC och BDT-avlopp med slamavskiljare
15 år

m.m

avlopp
Minireningsverk
Pumpanläggning för

Sam

15 år
15 år

hällsbyggnadsförvaltningen

kOmmunen@mellerud.se
www.mellerud.se

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats:
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MELLERUDS

KOMMUN
Norm för uppskattning/schablon av kostnader då dokumentation saknas
Typ av anläggning
Sluten tank för WC-avlopp

Schablon inkl. moms
8000 kronor

InfiltrationsanläggningförBDT-avloppmedslamavskiljare 15000kronor
Infiltrationsanläggning för WC och BDT-avlopp m, slamavskiljare 30000 kronor
35000 kronor
Markbädd för WC och BDT-avlopp med slamavskiljare
8000 kronor
Pumpanläggning för
Avgörs efter besiktning

m.m

avlopp
Minireningsverk

Bakqrund

Analys

Overväganden

Ekonomiska konsekvenser

Slutsatser

Namn

Namn

Förvaltningschef
Magnus Olsson

Handläggande tjänsteman
Niclas Mjörnestål

Beslutet skickas

till

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen

kommunen@mellerud.se
www. mellerud. se

Besöksadress: Storgatan 73,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-iB0 00 E-post:
Bankgiro : 5502-277

6 Organisationsnum mer:

21 2000-

1488 Webbplats :
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Riktlinjer för inlösen av avloppsanläggning
i Melleruds kommun

Antagen av kommunstyrelsen
den

nffims,

€

nq.

munstyrelseförvaltn ingen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Kom

Bankgiro:

5502-277 6

Organisationsnummer:

212000- 14BB
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Ekonomisk reglering
Inlösen och kostnadsreglering av egen avloppsanläggning.
de fall där fastighetsägaren begär och är berättigad till inlösen av godkänd egen avloppsanläggning, enligt Dalslands Miljö och Energikontor, skall reglering av beslutat restvärde ske
vid särskild utbetalning. Avdrag på fakturerad anslutningsavgift får ej ske.

I

Principer för ersättning vid inlösen av enskild avloppsanläggning
VA enheten ersätter fastighetsägare för nyare egna avloppsanläggningar vid utbyggnad av
kommunalt avlopp enligt $ 39 och $ 40 i Lagen om allmänna vattentjänster.

Villkor för ersättning av avloppsanläggning:

o
r

Fastigheten ingår i verksamhetsområde för vatten och avloppsförsörjning, fastställt av
kommunfullmäktige.
Anläggningen skall ha tillstånd som egen avloppsanläggning enligt Dalslands miljö och
Energikontor.

o Anläggningen får vara högst 15 år gammal.
o Ersättning utgår med maximalt spillvattendelen i anslutningsavgiften

enligt gällande

VA-taxa.

.

Dokumenterade och verifierade kostnader för material och arbete ersätts. Värdet nedräknas
enligt beslutade avskrivningstider för respektive typ av anläggning. Värdet sjunker med 1/15
för varje påborjat år efter anläggningens slutbesiktnings datum.

o

Kan inte kostnaderna för anläggningen styrkas, tillämpas en schablon för material och
arbetskostnader. Huvudmannen uppskattar ålder och anläggning

Avskrivningstid
Typ av anläggning

Avskrivningstid

Sluten tank för WC-avlopp

15
15
15
15
15
15

Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp med slamavskiljare
Infiltrationsanläggning för WC och BDT-avlopp m. slamavskiljare
Markbädd för WC och BDT-avlopp med slamavskiljare m.m
Pumpanläggning för avlopp
Minireningsverk

år
år
år

år
år
år

Norm för uppskattning/schablon av kostnader då dokumentation
saknas
Typ av anläggning
Sluten tank för WC-avlopp
Infiltrationsanläggning för BDT-avlopp med slamavskiljare
Infiltrationsanläggning för WC och BDT-avlopp m. slamavskiljare
Markbädd för WC och BDT-avlopp med slamavskiljare m.m
Pumpanläggning för avlopp

Schablon inkl. moms

Minireningsverk

Avgörs efter besiktning
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B 000 kronor

15 000 kronor
30 000 kronor
35 000 kronor
B 000 kronor
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Änrnor

Dnr KS 2019/501

Svar på motion om att uppdatera kommunens personal-

försörjningsplan
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan för
Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att synliggöra kommande års
kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens behov
av kompetens.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att

.
.
o

uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen i
kommunen och att kommunfullmäKige synliggör sitt ansvar som yttersta representant
som komm unens arbetsgivare.
personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden som inte
tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020,

när planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt
arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och stödjande
chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen för dessa
yrkesgrupper.

.

när Personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig arbetsorganisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande
särbehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur man
förebygger och hanterar.

Arbetsutskottet gav den 12 november 2019, 5 351, HR-chefen i uppdrag att utreda motionen
och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 25 februari 2020,

Beslutsunderlag

o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
r Arbetsutskottets beslut 20I9.L1.I2,5 351.
o Komm nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse 2020-02- 14.
o Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, 9 46.
u
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Dnr KS 2019/501

svar på motion om att uppdatera kommunens personalförsörjningsPlan
Arbetsutskottets förslag till beslut
i
KommunfullmäKige beslutar att anse motionen besvarad genom att ge kommunstyrelsen
för
uppdrag att undei 2020 påbörja arbetet med att ta fram en personalförsörjningsplan
års
Melleruds kommun for fardigståillande under 202L, med syfte att synliggöra kommande
behov
kompetensbehov samt med-örslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens
av kompetens.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion att kommunfullmäktige
beslutar att
i
uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen
yttersta
representant
som
kommunen och att kommunfullmäKige synliggör sitt ansvar

.

som kommunens arbetsgivare'

.

personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verkamhetsområden som inte
lidigare prioritärats och att planen beslutas redan under 2020.

r

när planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt
arbetsmiljöarbäte, kompetensuweckling utan att göra karriär, hur ett bra och stödjande
chefskapbch ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen för dessa
yrkesgruPPer.

.

när personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om organisatorisk och social
arbetsmitjö (AFS 2b15;4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig arbetsorganisation, arbetstideinas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande
man
säibehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur
förebygger och hanterar.
motionen
Arbetsutskottet gav den 12 november 2019, 5 351, HR-chefen i uppdrag att utreda
sammanträde
vid
arbetsutskottets
ske
ska
och lämna försla-g till svar. Redovisning av uppdraget
den 25 februari 2020.

Beslutsunderlag

r
r
.

Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)'

Arbetsutskottets beslut 20L9.LI.|2,5 351.
Kom m u nstyrelseförva ltn

Förslag

till beslut

i

n

gens tjä nstes krivelse 2020 -02- L4'

på sammanträdet

motionen besvarad
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anse
en
genom att ge kommunstyrelsen i uöpdrag att under 2020 päböria arbetet med att ta fram
att
för färdigställan-de under 2021, med syfte
fiersonalfor!örjningsplan'för Melleruds kommun
med förslag på insatser och aktiviteter för att
samt
lvnriggora tcomma-nde års kompetensbehov
möta kommunens behov av kompetens.

Beslutsgång
Ordföranden

på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tjä nsteskrivelse
Svar på motion om att uppdatera kommunens personalförsörjningsplan, Dnr KS 2019 l5Ot.
Förslag

till beslut

KSAU föreslås uppdra åt HR-cnefen att under 2O2O påbörja arbetet med att ta
fram en personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under
202!, med syfte att synliggöra kommande års kompetensbehov samt med
förslag på insatser och aktiviteter för att möta kommunens behov av kompetens.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet har givit undertecknad uppdrag att utreda en motion inkommen
från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).

I

motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att:

.
r
.
o

Uppdatera kommunens personalförsörjningsplan för att säkra
personalforsörjningen i kommunen och att kommunfullmäktige synliggör
sitt ansvar som yttersta representant som kommunens arbetsgivare.
Personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta
verksamhetsområden som inte tidigare prioriterats och att planen
beslutas redan under 2O2O.
När planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena
systematiskt arbetsm iljöarbete, kompetensutveckling utan att göra
karriär, hur ett bra och stödjande chefskap ska gestaltas ingä i
persona lförsörj n i ngspla nen för dessa yrkesg ru pper.
När personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad
gä ler a rbetsbelastn ing, tyd lig a rbetsorga n isation, a rbetstidernas
förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande särbehandling
inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur man
förebygger och hanterar.
I

Beskrivning av ärendet
Personalförsörjning, eller om man så vill kompetensförsörjning handlar, förenklat
uttryckt, om att man som arbetsgivare lyckas säkerställa tillräcklig och rätt
kompetens i förhållande till verksamhetens uppdrag och må|,
Centrala nycklar for att lyckas med personalförsörjning är att vara en attraktiv
arbetsgivare. Det innebär att personalen väljer att arbeta kvar och
rekommenderar andra att söka arbete hos oss. Det innebär också att vi som
arbetsgivare utvecklar befintlig personal samt att vi hittar vägar fcir att lyckas
nyrekrytera med rätt kompetens alternativt att vi tillvaratar andra kompetenser
och andra grupper än de vi normalt rekryterar,

I

motionen anges bland annat att svensk etablerad forskning inom områdena
systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär,
gestaltning av ett bra och stödjande ledarskap ska ingå i personalförsörjningsplanen samt att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö särskilt ska
beaktas.

11

En del av de delar som noterats i motionen är i mångt och mycket lagkrav som
vi som arbetsgivare behöver följa i samtliga av arbetslivets olika delar och
kommunen har därtill specifika styrdokument och uppföljningsrutiner for ex. vis
systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetet kopplat till föreskriften om OSA
(organisatorisk och social arbetsmiljö) samt för kränkande särbehandling.

Obestridligt är det viktigt att dessa delar tas hänsyn till i samband med
framtagandet av en personalförsörjningsplan. Dock bör en personalförsörjningsplan främst synliggöra kommande års kompetensbehov, visa gapet från nuläget,
dvs. befintlig kompetens i förhållande till vad verksamheten behöver för att
uppnå målen och beskriva planerade aktiviteter för att möta behoven. Sådan
plan behöver också ha fokus på personalförsörjning ur ett både kortare och
längre perspektiv. Planen behöver därtill vara ett s.k, levande dokument som ses
över kontinuerligt för att möta både interna förändringar och omvärldsfaktorer
som kan inverka på organisationens behov av personalförsörjning.

Att kompetensplanera och ta fram förslag på realistiska aktiviteter, för hela
organisationens samtliga befattningar, i syfte att ha en färdig plan under 2020
bedöms inte vara fullt realistiskt, då arbetet innebär är en omfattande process
som kräver ansenlig inblandning främst av förvaltningarnas ledningsfunktioner,
Melleruds kommun har dock, som många andra kommuner, ett stort
rekryteringsbehov framöver. Rekryteringssvårigheter finns inom många av våra
yrkeskategorier beroende på bland annat landsomfattande och/eller regional
brist på personal inom många yrkeskategorier, stor konkurrens gällande
arbetskraft inom kommuner och regioner, begränsad population av
yrkesverksamma i våra bristyrken inom det geografiska närområdet samt
beroende på pendlingsavstånd.
Mot bakgrund av ovanstående och uppdragets komplexitet föreslås att KSAU
uppdrar åt undertecknad att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en
personalforsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 202I,
med syfte att synliggöra kommande års kompetensbehov, visa gapet från
nuläget, dvs. befinttig kompetens i forhållande till vad verksamheten behöver
och beskriva planerade insatser och aktiviteter för att möta behoven.

Namn
Jeanette Johansson
HR-chef

Namn
Kommunchef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem som beslutet ska skickas.
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Dnr KS 2019/501

Motion om att uppdatera kommunens personalförsörjningsplanf
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar, Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 25 februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår
beslutar att

.

ien motion att kommunfullmäktige

uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen i
kommunen och att kommunfullmäktige synliggör sitt ansvar som yttersta representant
som kommunens arbetsgivare.

.

personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden som inte
tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020.

o

när planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt
arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och stödjande
chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen för dessa
yrkesgrupper.

o

när Personalförsörjningsplanen läggs fast ska föreskriften om organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaKas vad gäller arbetsbelastning, tydlig arbetsorganisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att kränkande
särbehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare hur man
förebygger och hanterar.

Beslutsunderlag

o

Motion.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

2:e vice ordföranden Michael Melby (S): Arbetsutskottet ger HR-chefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 25 februari 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas

till

HR-chefen

Utd ragsbestyrkande

es
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MOTION
Mellerud 2oi9-10- 14
Melleruds kommun

-

den goda arbetsplatsen

Uppdatera kommunens personalftirsörjningsplan
Socialdemokratiska gruppen, kommunfullmäktige i Mellerud, kiinner en stark oro inftir de
olika personalpolitiska ställningstaganden som den nuvarande majoriteten ger uttryck ftir. Det
framgår tydligt att en satsning på vissa tjänster inom kommunen som anges som
nyckelgrupper ska lockas att ta anställning i vår kommun med extra beslutade ft)rmåner och
insatser.
När det gäller alla de viktiga arbetsuppgifter som dagligen utftirs direkt med våra medborgare
av personal, som främst är organiserade i Kommunalarbetareförbundets verksamhetsområden,
pressas villkoren däremot nedåt till den absoluta miniminivån, enligt gällande avtal.
Detta sker här och nu framft)r våra ögon utan någon större politisk och ideologisk debatt. Det
sker enligt uppgift eftersom marknaden kräver ökade resurser till nyckelpersoner, medan alla
våra välfiirdsarbetare i människors vardag sägs alltid finnas att rekrytera när kommunen har
behov.
Vi Socialdemokrater i kommunfullmäktige menar att detta förhållningssätt både 2ir kortsiktigt
ogenomtiinkt och dessutom orättfiirdigl ftir alla som vill vara kommunens välfiirdsarbetare i
framtiden.
Förslag

till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

:

o

Att uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personalförsörjningen i kommunen och att kommunfullmäktige synliggör sitt ansvar som
yttersta representant som kom m unens arbetsgivare.

r

Att personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden
som inte tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020.

o

När planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt
arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och
stödjande chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen
för dessa yrkesgrupper.

o

När Personalförsörjningsplanen läggs fast skall föreskriften om organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig
arbetsorganisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att
krlinkande såirbehandling inte accepteras och kunskapskrav för chefer och arbetsledare
hur man förebygger och hanterar.
För Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin

/hfr,,/
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Dnr KS 2015/53

Ny detaljplan för Sapphult, Melleruds kommun, granskning
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har upprättat ett förslag på ny detaljplan för området Sapphult beläget i
den nordöstra delen av Melleruds tätort. Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen
efter vad som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att se över
den befintliga detaljplanen för Sapphult och bedömde att det krävs en ny detaljplanen över
området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar uWeckling av området Västerråda/
Sapphult, Förslaget har varit ute på samråd under tiden 31 oKober - 11 december 2018,
Byggnadsnämnden har den 26 februari 2020, S 25, beslutat att skicka ut förslag till ny
detaljplan för Sapphult i Melleruds kommun på granskning under perioden 2 mars - 30 mars
2020.

Beslutsunderlag

. Granskningshandlingar - Ny detaljplan för Sapphult, Melleruds kommun
o Fastighetsföfteckning (Arbetsmaterial).
. Byggnadsnämndens beslut 2020-02-26, 5 25.
BILAGA

Årendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 marc 2O2O,
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KOMMUN

Underrättelse om granskning
Förslag till detaljplan för

Sapphult, Melleruds kommun,
Västra Götalands län
finns utställt för granskning under tiden 2 mars

- 30 marc 2020

I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vunnit 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 detaljplanen efter vad som
efterfrågas idag från näringslivet.
Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan,

Granskningshandlingar finns att tillgå på:
Medborgarkontoret
Storgatan 13, Mellerud
Måndag-torsdag : 08.00-16.30

Fredag:

08.00-13.00

Internet
www.mellerud.se/detaljplaner -> Pågående planarbeten

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80 MELLERUD
eller till : byggnadsnamnd@mellerud.se

Senast den 30 mars 2020.
Den som inte framför skriftliga synpunKer senast under granskningstiden, kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Underrättelse anses ha skett 2 mars 2024

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
212 000-1488 | www.mellerud.se

Org.nn
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Dnr 20L5.25.2I4

Ny detaljplan för Sapphult
Byggnadsnämndens beslut

1.

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna granskningsförslag för ny detaljplan för Sapphult
samt att godkänna samrådsredogörelsen.

2.

Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut förslaget på granskning under perioden
2020-03-02 - 2020-03-30.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset for 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 uWeckling av området Sapphult.
Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-1L-12

-

2018-12-11.

I granskningshandlingen har planförslaget bearbetats utifrån de synpunkter som lämnades
under samrådet.
Kostnaderna kopplade till framtagandet av ny detaljplan hanteras inom kommunens avsatta
medel för upprättande av detaljplaner.
Planhandlingarna samt tillhörande utredningar finns tillgängliga på Microsoft Teams.

Beslutsunderlag

o
o
.
.

Detaljplaneförslaget
Plankafta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

Skäl för beslutet

.
r

Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 18 5.

Beslut om planuppdrag, KSAU 5 35/150210

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr KS 2020/93

Projekt Jobbredo - finansiering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. finansiera pQektet Jobbredo med 1 Mnkr för åren 2020-2027.

2.

finansieringen sker inom konto för verksamhetsutveckling.

3.

redovisning av projektet sker löpande, genom verksamheternas finansieringsbehov i
samband med anställningar samt genom årlig avstämning. Avstämning efter två år ska
innehålla de ekonomiska effekterna av projektet som helhet efter de Wå år som projektet
beviljas medel för samt en bedömning av de sociala effekter man bedömer sig ha uppnått/
kan påvisa efter Wå år och en prognos på längre sikt.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har arbetet fram en förstudie och
plan för projektet Jobbredo. Projektet syftar till att mer aktivt arbeta med och hjälpa personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare ett arbete och egen försörjning,
Modellen är utvecklad utifrån lokala förhållanden i Melleruds kommun.

I modellen

ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på
Fryken inledningsvis. Efter en period på fryken är målet att deltagaren gå vidare till
prakti(anställning inom kommunal verKamhet eller hos privat företag,
Planen är att projektet ska omfatta 20 deltagare och att deltagarna ska delta i projektet
under 3 till 48 månader, Detta innebär att mellan 20 - 40 deltagare/år kan ingå i projektet.

Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 10 februari 2020, S 16, att godkänna projektet
Jobbredo under förutsättning att kommunstyrelsen finansierar arbetsledartjänst på 670 tkr per
år samt tillkommande anställningskostnader i kommunala enheter. Kultur- och utbildningsnämnden beaktar härmed barnkonventionen genom att en ökad sysselsättning för föräldrarna
främjar barnens uppväxtvill kor.

Beslutsunderlag

. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-0I-20, g 6.
o Kostnadskalkyl,
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-10, 5 16
o Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, g 45.
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Projekt Jobbredo - finansiering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

för ären 2020-202L.

1. finansiera projektet Jobbredo med

1 Mnkr

2, finansieringen sker inom konto för

verksamhetsutveckling.

i
av projektet sker löpande, genom verksamheternas finansieringsbehov
ska
år
Wå
efter
Avstämning
genom
avstämning.
årlig
samband med anslällningar samt
de två år som projekt$
innehålla de ekonomiska-effekterna av pro;e[tet som helhet efter
bedömer sig ha uppnått/
man
effeKer
beviljas medel för samt en bedömning uu åe sociala
efter två år och en prognos på längre sikt'
kan

3. redovisning

iåvisa

Sammanfattning av ärendet
fram en förstudie och
Kultur- och utbildningsförvaltningens arbetsmarknadsenhet har arbetet
och hjälpa personer
med
arbeta
aktivt
mer
att
prän ft r pro:ektet Jo6bredo. Projektet syftar till
försörjning'
egen
och
arbete
ett
närmare
är" ,iåira'igliirån arbetsmarknaden ait komma
kommun'
Modellen är iWecklad utifrån lokala förhållanden i Melleruds
idag bedrivs på
ingår att projektet genomfors i anslutning- till verkamheten som
gå vidare till
Fryken inledriingsvis. ffter en [eriod på Fryken är må.let att.deltagaren
privat
företag'
hos
eller
verksamhet
prärcif7anställning inom kommunal

I modellen

planen är att projektet ska omfatta 20 deltagare och att deltagarna ska delta i projektet
kan ingå i projektet'
,nOui f iiff +d månader. Detta innebär att mellan 20 - 40 deltagare/år

att godkänna-projeKet
Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 10 februari 2020,916,
på 670 tkr per
arbetsledartjänst
finansierar
Jobbredo under förutsättning att kommunstyrelsen
utbildningsoch
Kulturenheter'
år samt tillkommande anstaitningskostnader i kommunala
sysselsättning för föräldrarna
nämnden beaktar härmed barnlionventionen genom att en ökad
främjar barnens uPPväxtvillkor.

Beslutsunderlag

.
.
r
r

med projeKplan
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, 5 6'
KostnadskalkYl.

Kultur- och uibildningsnämndens beslut 2020-02-L0, S 16

Förslag

till beslut på sammanträdet

att
ordföranden Morgan E Andersson (c): Kommunstyrelsen beslutar
1. finansiera projektet Jobbredo med 1 Mnkr för ären 2020-2021.

2. finansieringen sker inom konto för verksamhetsuweckling'

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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i
redovisning av projektet sker löpande, genom verksamheternas finansieringsbehov
ska
år
Wå
efter
Avstämning
genom
avstämning,
årlig
samband med anslällningar samt
projeKet
innehålla de ekonomiska-effeKernå av projeKet som helhet efter de Wå år som
ha
uppnått/
sig
bedömer
man
effeKer
beviljas medel för samt en bedömning av äe sociala
kan påvisa efter två år och en prognos på längre siK.

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

Justerandes sign
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sida
7

s16
Sysselsättni ngsprojekt - Jobbredo
Kultur- och utbildningsförvaltningens beslut
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projeKet Jobbredo under förutsättning
att kommunstyrelsen finansierar arbetsledartjänst på 670 Tkr per år samt tillkommande
anställningskostnader i kommunala enheter.
Kultur och utbildningsförvaltningen beaKar härmed barnkonventionen genom att en ökad
u ppväxtvillkor.

sysselsättni ng för föräld rarna främjar barnens

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten har arbetet fram en förstudie och plan - Projektet Jobbredo - som
syftar till aft mer aktivt arbeta med och hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
att komma närmare ett arbete och egen försörjning. Modellen är utvecklad utifrån lokala
förhållanden.

I

modellen ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på
Fryken inledningsvis. Efter en period på Fryken skall deltagaren gå vidare till praktik/arbete på
någon kommunal verksamhet eller privat.

Målet är att deltagaren skall bli anställd utan anställningsstöd på kommun eller privat. Planen är
att projeKet skall omfatta 20 deltagare och att deltagarna skall vara i projektet 3 till 48
månader. Detta innebär att vi hanterar mellan 20 och 50 deltagare/år i projektet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 20-01-20 att återemittera ärendet
för att få en ekonomisk kalkyl inklusive personalkostnader redovisade vid sammanträdet 202002-10.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 10 januari 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utd ragsbestyrkande
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Dnr: KUN 202019

Sysselsättningsprojekt - Jobbredo
Kultur- och utbildningsförvaltningens beslut
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att återemittera ärendet för att få en ekonomisk kalkyl
inklusive personalkostnader redovisade vid sammanträdet 2020-02-10.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten har arbetet fram en förstudie och plan - ProjeKet Jobbredo - som
syftar till att mer aktivt arbeta med och hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
att komma närmare ett arbete och egen försörjning. Modellen är utvecklad utifrån lokala
förhållanden.

I

modellen ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på
Fryken inledningsvis. Efter en period på Fryken skall deltagaren gå vidare till praktik/arbete på
någon kommunal verksamhet eller privat.

Målet är att deltagaren skall bli anställd utan anställningsstöd på kommun eller privat. Planen är
att projektet skall omfatta 20 deltagare och att deltagarna skall vara i projektet 3 till 48
månader. Detta innebär att vi hanterar mellan 20 och 50 deltagare/år i projektet.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ulf Rexefiord (SD): Kultur och utbildningsnämnden beslutar att återemittera ärendet för att få
en ekonomisk kalkyl inklusive personalkostnader redovisade vid sammanträdet 2020-02-10.

Beslutsgång
Ordförande frågar pä förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden återremitterar
ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 10 januari 2020

Justerandes sign
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och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:

Anders Pettersson

Mail:

a

Datum:
Dnr:

KUN

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

0530-181 16
nders. pettersson
10 Januari 2020

@

mel lerud. se

- Projekt jobbredo.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen om finansiering av
projektet.

Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten har arbetet fram en förstudie och plan - Projektet Jobbredo - som
syftar till att mer aktivt arbeta med och hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
att komma närmare ett arbete och egen försörjning. Modellen är utvecklad utifrån lokala
förhållanden

I modellen

ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på
Fryken inledningsvis. Efter en period på nryken skall deltagaren gå vidare till praktik/arbete på
någon kommunal verksamhet eller privat.
Målet är att deltagaren skall bli anställd utan anställningsstöd på kommun eller privat. Planen är
att projektet skall omfatta 20 deltagare och att deltagarna skall vara i projektet 3 till 48
månader. Detta innebär att vi hanterar mellan 20 - 40 deltagare/år i projektet

Bakgrund
Sedan 1 oktober 2018 är Arbetsmarknadsenheten organiserad i Kultur och
Utbildningsförvaltningen för att söka synergieffekter med vuxenutbildningen.
Det är nuvarande forvaltnings uppfattning att ytterligare ansträngningar måste göras för att
uWeckla samverkan mellan vuxenutbildningen och arbetsliv som ett led i att fler
kommuninvånare skall komma i närheten av den ordinarie arbetsmarknaden.

Ekonomi
Projekt Jobbredo kan inrymmas inom befintliga lokaler. Bemanning och löpande kostnader
beräknas till 670 000 kr per år för projektet. Vilket är ett belopp som inte ryms inom Kultur och
utbildningsnämndens ordinarie ramtilldelning. Det är förvaltningens uppfattning att ett projekt
av den här typen bör löpa över minst två år för att se effekter i ett längre perspektiv och en
trovärdighet i tänkta uWärderingsmodeller.
Fördelningen av kostnader kopplade till deltagarersättning behöver belysas ytterligare då detta
kan bli föremål för fördelning mellan kommunens olika förvaltningar. Projektet måste få till gång
Kultur- och utbildningsförvaltningen
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
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till praktikplatser och anställningar med anställningsstöd över hela kommunens verksamhet
samtidigt som att det kan förväntas att som kostnaden för försörjningsstöd försvinner. Detta
måste förvaltningarna på något sätt hantera ekonomiskt för att effekten av fler i egen
försörjning skall ske.

Beslutsunderlag
Projektplan Jobbredo

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet

Kultur- och utbildningsförvaltningen
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
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Arbetsmarknadsenheten
MELI-ERtJDS XC}MMUN

Projektplan Jobbredo

Bakgrund
lnom Melleruds kommun finns ett behov av att erbjuda individer, som står utanför
arbetsmarknaden, ett första steg i deras arbetslivsrehabilitering. För att bryta den isolering
som många gånger drabbar personer som, av olika anledningar, hamnar utanför
arbetsmarknaden. Ett utanförskap kan bero på arbetsvariationer, det vill säga att det finns
begränsningar i en persons arbetsförmåga (fysiskt eller psykiskt). Det kan även bero på att
arbetslivserfarenhet saknas. lnte sällan finns hos deltagare en bristande skolmotivation och
därigenom finns ett behov av att få kunskaper och erfarenheter av arbetsmarknaden, för att
hitta tillbaka till sin motivation och åter ta upp sina studier. Många invånare inom Melleruds
kommun kommer från ett annat land, vilket också gör att behovet av arbetskunskaper från
vårt arbetsliv i Sverige behövs och i samband med detta en validering av befintliga kunskaper
och studier.
Arbetsmarknadensenheten i Mellerud är en länk mellan interna enheter och externa
myndigheter så som lndivid- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Dessutom är samarbetet med våra företag inom kommunen viktigt, då
målsättningen för enheten är att bidra till att fler inom kommunen blir självförsörjande.
Projekt Jobbredo är tänkt att ge individer första steget på vägen till en egen försörjning. Här
får deltagarna testa sin förmåga, få redskap och konkretisering av sina kunskaper,
kompetenser och personliga egenskaper satt i relation till sitt yrkesmå|. Under sitt
deltagande i Jobbredo sta rta r individen sin a rbetsl ivsreh abi ltering.

Processbeskrivning Jobbredo
Deltagaren som är aktuell för projektet börjar med en praktik för att därefter bli anställd vid
Arbetsmarknadsenheten med en bidragsanställning. De deltagare som är aktuella för att
delta bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och har förutsättningar att göra så.
Målgruppen är personer mellan L6 - 60 år. Viktigt är att det ej finns något pågående

missbruk, ifall personen har haft ett missbruk så behöver deltagaren kunna uppvisa en
drogfrihet under minst 3 månader.

lnremitterande myndigheter till Jobbredo är lndivid- och familjeomsorgen,
Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen.
Deltagarna startar inlednings med att intervjuas inför en plats, tillsammans med projektets
personal. När en deltagare får en plats görs en kartläggning med individen, här tas
kompetens, individens yrkesmål och handlingsplan fram. Därefter startar individen upp i
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projektet, här i grupper om 4 - 6 personer. En veckoplanering görs där 4 dagar innehåller
rejält arbete med handledare, arbetsuppgifterna är diverse inom Frykens enhet. En dag i
veckan kommer deltagarna att ha kompetenshöjande insatser med inriktning
arbetsmarknadskunskap, studier, motivation, hälsa och friskvård med mycket mera. Efter L
månad i projektet görs en uppföljning. Efter 3 månader görs åter en uppföljning och
bedömning (matchning) ifall deltagaren är redo att gå vidare i en anställning inom
kommunens enheter. När så är fallet placeras personen på denna enhet i en tydlig övergång,
anställningen tas då även över av denna enhet.
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Arbetsmarknadsenheten
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Kostnader projektet/ år
Personal

Arbetskläder, Utbildning

800 000 kr
70 000 kr

MåI
Att få fler personer i Mellerud i egen försörjning
Målet är att 80 % av projektets deltagare kommer vidare till en egen försörjning efter
avslutad a nställ n ing på Arbetsma rkn adsen h eten.

Syfte
Att deltagarna iJobbredo blir rustade för en anställning, inledningsvis inom kommunen och
därefter externt. Att bygga en grund och delge deltagarna verktyg till att forverkliga sitt
yrkesmål och att de kan uppleva en ökad förmåga till att göra så.
Att förse kommunen med arbetskraft i syfte att minska den framtida arbetskraftsbristen
i nom offentl ig/privat sektor.

Omfattning
Projektet omfattar 20 årsplatser med fast gruppuppstarter, som deltagare rekryteras till
samråd mellan Arbetsmarknadsenheten, lndivid- och familjeomsorgen och
Arbetsförmedlingen.

lmplementering

o

Målsättningen är att projektet startar forsta kvartalet 2020

o

Besluta tas om projektet i Kommunstyrelsen och därmed tilldelas de medel som
behövs.

Jonuari 2020
Lars Johansson , Anito Anderson - Hogsgård
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Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2020-03-03

ARENDE 5

Dnr KS 2020153

Upphandling skolskjutstrafik - förstudie för att öppna upp för

kollektivtrafik
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att avtala med Västtrafik om att genomföra en förstudie
för att öppna upp skolskjutstrafiken för kollektivtrafik.

2.

finansiering av förstudien

- 200 tkr - sker inom kontot för strategiska uWecklingsmedel,

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar, I detta förslag erbjuder Västtrafik att
genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och
göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör
kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.
Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 20 januari 2020, S 9, att hänskjuta ärendet till
Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken ftir kolleKivtrafik.

Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2020,9 23,
arbetsutskottet sammanträde den 25 februari 2020.

attta

Beslutsunderlag

.
r
r
.

o
o

Tjänsteskrivelse med PM/Utredning
Avtalsförslag
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, 5 9
Arbetsutskottets beslut 2020-O2-LL, 9 23.
Information om kostnader från Västtrafik.

Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, g 44.
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Komm u nstYrelsens arbetsutskott

2020-02-25

Sammanträdesdatum

sida
5

Dnr KS 2020153

944

Upphandling skolskjutstrafik - förstudie för att öppna upp för

kollektivtrafik
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunstYrelsen beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att

avtala..med Västtrafik om att genomföra en förstudie för

ått oppna upp skolskjutstrafiken för kollektivtrafik'
2, finansiering av förstudien - 200 tkr - sker inom kontot för strategiska uwecklingsmedel.

Sammanfattning av ärendet
de åtar sig att vara
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Vligttrafik där
Västtrafik att
erbjuder
förslag
I
detta
forrrn"n behjälpliö vid upphandling av skolskiutsar.
och
skolskjutsarna
upp
öppna
gånorfitr. en förstuäie i syfie att unäersöka möiligheten att
!öra dessa tilt en del av den ordinarie kollektivtrafiken'

ligger utanför kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör
Då kollektivtrafik tydligt
'Ueråaai
möjlighet att uttala sig i frågan'
kommunstyrelsen
januari 2020, 5 9, att hänskjuta ärendet till
Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 20
för kollektivtrafik.
iommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken

till ny behandling vid
g
Arbetsutskottet beslutade den 11 februari 2ozo, 23, att ta upp ärendet
arbetsutskottet sammanträde den 25 februari 2020'
Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse med PM/Utredning
r Avtalsförslag
. Kultur- och utbitdningsnämndens beslut 2020-01-20'
r Arbetsutskottets beslut 2020-02-LI, 9 23'
o Information om kostnader från Västtrafik'
Förslag

S 9'

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

för
1. ge kommunchefen i uppdrag att avtala. med Västtrafik om att genomföra en förstudie

ätt oppna upp skolskjutstrafiken för kollektivtrafik'
2. finansiering av förstudien - 200 tkr - sker inom kontot för strategiska utvecklingsmedel'

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

UtdragsbestYrkande

Justerandes sign
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Till:

Felix Stööp Lindgren <Felix.StoopLindgren @vasttrafik.se>
den 27 januari 2020 09:39
Freddie Carlson

Ämne:

SV: Förstudie skolskjuts - Melleruds kommun

Från:

Skickat:

Hej.

Kostnaden är 200.000 SEK.

Med vänlig hälsning
Felix Stööp Lindgren
Samhällsutvecklare

TelefoniMobii Cl0-43 45 917
Sl,'i-s t46?2216915
1

felix. stooplindq ren@vasttrafik. se
vlsttrafli

i S.x i:l]: 5.1i :.1 Skcrlra

'\B
tsesiik FeiL:$nga$ :C '.;iieb.r.J
:/<i ,ll-1i-52 .l? {lil j Frx C:J 1-ö.: 12 tr
Slvieliers säia. Sttrr!,1e l!g sr 5-i6tij-5il:'j
\W-vasttrafik.se
facebook.comwasttrafi k

€!vilsttrdik,r;:"iY:;:i:,'..,,...,.,...,"
Från: Freddie Carlson <freddie.ca rlson@ mellerud.se>

Skickat: den 27 januari

2O2O O7 :12

Till: Felix Stööp Lindgren <Felix.stoopLindgren@vasttrafik.se>
Ämne: Förstudie skolskjuts - Melleruds kommun
Hej Felixl
Vad skulle du uppskatta kostnaden till för en förstudie fcir Melleruds räkning? Om man nu inte skulle
välja öppen skolskjuts som lösning och får stå för kostnaden själv, så att säga.
Med vänlig hälsning

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
Tillväxtenheten
Melleruds kommun

0530-181 69
www.mellerud.se

.ur MELLERUDS
KOMMUN
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Från:
Skickat:

Felix Stööp Lindgren <Felix.StoopLindgren@vasttrafik.se>

den 17 januari 2020 O9:27

Till:

Freddie Carlson

Ämne:

SV: Skoltrafikfrågor

Precis. Då får vi svar på det mesta. Det stämmer som du skriver. Trevligt, då får vi se vad de säger

Med vänlig hälsning
Felix Stööp Lindgren
Samhällsutvecklare
Teielonltuiobii C'l 0-1J 45 !-17
StulS +4$72216315.1

felix.stoopl indq ren@vasttrafik.se
,, jii:ilfit
{: .r 3ay r r-{ :_: i t:: lkrl.. ii+
:iesi!' ;f itinarail ::: il.iiel:Jr.l
\i:ir :,:l l .r2 l, lrll Fr? alil l -a,i2 :r: ll :
Siyriiseils srid. Sii. /,:ltl liij f, r i:1ilis:l.i3ll
ww.vasttraiik.se

larebse!.asq\vasllral!

SväsUrafik':,::.;Y!'r::;:,'",,,,.,,...,.,.
Från: Freddie Carlson <freddie.ca rlson

@

mellerud.se>

Skickat: den 17 januari 2020 08:08

Till: Felix Stööp Lindgren <Felix.StoopLi ndgren @vasttrafik.se>
Ämne: Re; Skoltrafikfrågor

Hej Felix!
Jag tackar för svaren. Väljer man att vidta förstudien tänker jag mig att mycket av detta reds
ut. För med den är det så att om kommunen väljer att efter förstudien gå vidare med öppen
skolskjuts, står Västtrafik för kostnaden av förstudien?
Vårt förslag till kommunstyrelsen är att gå vidare med en förstudie.

Vänliga hälsningar
Freddie
Hämta Outlook för Android

From: Felix Stööp Lindgren <Fel ix.StoopLindgren @vasttrafi k.se>
Sent: Thursday, January L6,2A20 3:45:57 PM
To: Freddie Carlson <freddie.carlson@ mel lerud.se>
Subject: Skoltrafi kfrågor
Hej Freddie.
Som jag anade blev det inte jätteroliga svar på dina frågor tyvärr. Hoppas de kan vara till någon hjälp

i alla fall!
Om man väljer öppen skolskjuts förstår jag det som att intäkter från allmänresenärer tillkommer
kommunen. Dock ställs högre krav på typ av buss och dess interiör, är detta kostnader Västtrafik står
för? Nej, kostnaden för fordonen som behövs för att bedriva skoltrafik kommer att belasta kommunen
(tillgänglighetsanpassning och miljö-krav för fordonen belastar alltså kommunen), men å andra sidan
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gör det att fordonen kan samordnas med den allmänna kollektivtrafiken vilket i sig kan innebära att
lar kostnadsansvar för del av fordonskostnaden, (Exempel: om ett fordon används 50 % för
skolans behov och 50 o/o för allmän kollektivtrafik belastar 50 % av kostnaden för fordonet kommunen
och 50 % VGR)
- Uppskattningsvis, hur mycket dyrare blir det för kommunen att välja öppen skolskjuts jämfört med
stairba skolskjuts? Denna kanske är svår att svara på? Detta går ej att svara på eftersom det beror på
ett gäng antaganden och vi vet ju heller inga kostnader innan en upphandling faktiskt har genomföfts
(deigäiler ju oavsett om det är vi eller kommunen som upphandlar). Det kommunen får fundera på är
ju vil[a krav man skulle ha ställt på fordonen i en egen upphandling... Skulle man ha låga krav på ex
miljö osv kan man ju anta att det skiljer sig mer än om kommunen själv har högt ställda krav.
- Finns det exempel på lyckade kommuner som använder sig av öppen skolskjuts, och har seft ett
ökat resande även från allmänheten? Mig veterligen har ingen kommun gjord den typen av
undersökning av sin trafik så jag har inga exempel på detta.
VGR

Med vänlig hälsning
Felix Stööp Lindgren
Samhällsutvecklare

Telefon/Mobil CJC-43 45 917
stuls +46722169151
felix. stooplindqren@vasttrafik. se
i,iåsitr3irk ÅE r gor I ll j :-! i :i :fkiv.irl
Besok: FDlkunq3c ?'.-J :riienrrq
\,'tl :l,l I dZ 3l i)0 Flx ri3 I 'rj: :1i rrl
Sl!.slsel--s säte. Siov.ie 3r'!].r1. :i5ti5i3-53: J
!\/W.vasttraRk.se
facebook.com\vasttrafik
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Sammanträdesdatum

2020-02-LL

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

sida
5

Dnr KS 2020153
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Förstudie om att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet sammanträde
den 25 februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att
genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och
göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör
kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.
Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 20 januari 2020, g 9, att hänskjuta ärendet till
Kommunstyrelsen för beslut om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

o Tjänsteskrivelse med PM/Utredning
. Avtalsförslag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-01-20, 5 9
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson: Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottet sammanträde den 25 februari 2020.

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

Beslutet skickas

till

Kultur- och utbildningschefen

Utd

Ju
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ragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-01-20

$e

sida
11

Dnr KUN 2AZA|7

Upphandling av skolskjutsar
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur och utbildningsnåmnden beslutar att godkånna informationen.
Kultur och utbitdningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för beslut
om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

Samrnanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnåmnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att
genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra
dessa tillen del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör
Kommunstyrelsen beredas mojlighet att uftala sig ifrågan.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M): Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen,
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta årendet till Kommunstyrelsen för beslut
om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämndens bifaller detta.

Beslutsunderlag
PM/utredning daterad 14 januari 2020
Avtalsförslag

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

hr

l\.-\.
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Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Anders Pettersson

Handläggare:

Direktnummer

0530-181 16

Mail:

a

Datum:
Dnr:

KUN

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

nders. pettersson
15 januari 2020

-

@

mel lerud.se

2020/n

öppen skoltrafik.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen.
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen förbeslut
om förstudie i syfte att öppna upp skoltrafiken för kollektivtrafik.

Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Västtrafik där de åtar sig att vara
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att
genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra
dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör
Kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.

Beslutsunderlag
PM/utredning daterad 14 januari 2020
Avtalsförslag

Anders Pettersson
Förva ltn i ngschef, Ku ltu r och utbild

n

i

ngsförva ltni ngen

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Freddie Carlson, Gunnar Karlsson
0530-181 69, 0530-181 83
freddie.ca rlson@mellerud.se, gun nar. karlsson@mellerud.se
14 januari 2019

Handläggare:

Direktnummer
Mail:

Datum:
Dnr:

KUN 2020/rc(

PM/Utredning

-

öppen skolskjutstrafik

Sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit ett förslag från Våsttrafik där de åtar sig att vara
kommunen behjälplig vid upphandling av skolskjutsar. I detta förslag erbjuder Västtrafik att
genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp skolskjutsarna och göra
dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Då kollektivtrafik tydligt ligger utanför Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde bör
kommunstyrelsen beredas möjlighet att uttala sig i frågan.

Bakgrund
Under december 2019 har Västtrafik lämnat information till Melleruds kommun om ett
erbjudande att bistå kommunen med upphandling av skolskjutstransporter. I anknytning till
detta uppdrag skapas en möjlighet att öppna upp skolskjutstranspofterna for ordinarie
kollektivtrafik.
Nuvarande avtal och trafik

Efter upphandling tecknade Melleruds kommun avtal med Buss i Väst AB ijanuari 2013. Avtalet
sträckte sig till och med juni 2019 och avtalet förlängdes så att nuvarande trafik fortsätter till
och med juni 2021 enligt option. Skolskjutstrafiken budgeteras till 8,2 miljoner kronor 2020.
Erbjudandet
Erbjudandet från Västtrafik är konkretiserat i två delar:

1.
2.

Erbjudande: Uppdragsavtal gällande förstudie - upphandling av skoltrafik,
Erbjudande: Uppdragsavtal upphandla skoltrafik

Kommunen är fri att välja om den vill gå vidare med att ge uppdraget om att upphandla

skoltrafik till Västtrafik efter genomförd förstudie.
Förstudie

- upphandling

av skoltrafik

Förstudien ska resultera i en rapport där val av trafiklösning samt övriga förutsättningar för
trafiken presenteras. Förstudien anses färdigställd när rapporten skickas till kommunen.

Inom förstudien ska följande behandlas:

o
.
o
.
.
o
.
o
.

förväntad nytta
nulägesanalyser

framtidsutsikter
kommunensskolskjutsreglemente
infrastruktur
trafiklösning
fordon och miljö
riskanalys

analys av genomförda aktiviteter och slutsatser som dragits utifrån dessa

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 1 2000-1488 Webbplats : www. mellerud.se
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Om kommunen väljer att inte gå vidare med öppen skolskjuts faktureras kostnader för arbetet
med förstudien. Upphandlingen faktureras kommunen efter acceptans av offert.
Uppdragsavtal atL upphandla skoltrafik
Efter forstudien kan kommunen uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafik. För skolskjuts och
skoltrafik har utredaren uppfattat tre alternativ möjliga för Melleruds kommun.
1. Kommunen upphandlar själva eller med hjälp av annan aktör stängd skolskjuts.
Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever,
2, Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. Trafiken är inrättad
för elever och endast öppen för elever.
3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. Trafiken är
inrättad för elever och därför anpassad efter skolans behov men linjen är även öppen för
allmänheten. Eleverna har skolkort. Västtrafiks allmänna resevillkor gäller.

Västtrafik är inblandade i de två senare scenariona,
Ekonomi

Utredaren har idag inte någon uppfattning över vad kostnaden för förstudien uppgår till. Inte
heller vad själva upphandlingsstödet kostar.
Däremot har Västtrafik presenterat en ekonomisk modell för stängd skols$uts. Här förbehåller
sig Västtrafik rätten att ta ut en årlig administrationskostnad och man fakturerar direkta
trafikkostnaden baserad på uppdragskilometer och uppdragstimmar. Dessa får förutsätts vara
indexuppräknade.
För det fall att kommunen väljer att gå vidare men öppen skolskjutstrafik byggs den
ekonomiska modellen ut och hänsyn tas till förväntade och faktiska intäkter i den öppna delen,
Västtrafik/Västragötalandsregionen tillhandahåller utrustning för betalsystem, kundservice,
tidtabeller m.m.

Krav på fordon
Det finns en specificerad kravspecifikation på de fordon som skall användas i trafiken.
Utredaren uppfattar att kraven på fordonen är mer omfattande om skoltrafiken är öppen.
Tidsplanering

Trafi ku pphandli ng tidsaxel
Rekommendetad

Upphandlingstidpunkt för
Bökumsnt
båslut öm ållmän publiceras
traflkpllkt
Senaste tidpunK
för beslut om
såmråd lnför
allmän trafikplikt
upphandllng
Tllldelnlng I
avtalstecknande

Förannonserlng
kommande

upphandling
1 år lnnan
publlcering

I

v

3åt

Etablering

Förstudie
Möte med
kommun inför

Anbud

Utr€dnlng..

upphandling

Pr8vnlnq

Avståm!ing

Etablering av tratlkvarksmhet

J

{-

11

mån

---------}

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000-1488 Webbplats : www. mellerud.se
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Ett införande av öppen skoltrafik kan svårligen vara i drift innan halvårsskiftet2022.Inte minst
med tanke på de komplexa förhållanden som gäller.
För det fall att kommunen har en ambition att öppna upp skoltrafiken så har kommunen att
hantera det faktum att nuvarande skolskjutstrafik baserat på nuvarande avtalsperiod löper ut
vid halvårsskiftet 2021. Det finns anledning att befara ett glapp på minst ett år här mellan de
olika trafikformerna.

Det är också så att nuvarande avtal inte ger utrymme för ytterligare förlängning utan öppet
up

pha nd

I i

ng

sförfa

ra

nde.

Utreda rens uppfattni ng
Det är utredarens generella uppfattning att det kan finnas fördelar för Melleruds
kommuninvånare i att göra skolskjutstrafiken som en del av kollektivtrafiken. Det finns problem
att hantera på vägen.
Utredaren rekommenderar Kommunstyrelsen atL inledningsvis genomföra omnämnda förstudie
tillsammans med Västtrafik,

Freddie Carlson
lektivtrafiksa mord na re

Gunnar Karlsson
Skolsamordnare

Kol

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 21 2000- 1488 Webbplats : www. mellerud.se
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DETTA UPPDRAGSAWAL ("Avtalet") är träffat [YYYY-MM-DD] mellan:

(1)
(2)

[Namn], organisationsnummer [ ] ("Kommunen") och
VästtrafikAB,organisationsnummer556558-5873("Västtrafik")
Kommunen och Västtrafik benämns nedan var för sig som "Part" och gemensamt
som "Parterna".

1

UPPDRAG

Med stöd av avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra
Götalands län daterat den 2011-02-14 ("Skatteväxlingsavtalet") uppdrar
Kommunen härmed åt Västtrafik att genomföra en trafikupphandling för
Kommunens räkning ("Upphandlingen").

Upphandlingen kommer att utgöra del av en samordnad upphandling som
innefattar upphandling av Västtrafiks vanliga linjetrafik och som även kan
innefatta upphandling för andra aktörer än Kommunen. Med Upphandlingen
avses i Avtalet endast den trafikupphandling som genomförs för Kommunens
räkning.

Avtalet är ett utflöde av Skatteväxlingsavtalet som syftar till att underlätta
samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik för att skapa
kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare. Genom
att ingå Avtalet uppstår synergieffekter och samordningsvinster som gagnar
bägge Parter och därmed även länets invånare.
Kommunen har, innan detta Avtal tecknats, informerat Västtrafik om Kommunens
budget för Upphandlingen.
2

PARTERNAS ATAGANDEN

2.1

Västtrafik

1.

Västtrafik ska genomföra Upphandlingen.

2.

Upphandlingen ska genomföras

i

enlighet med Västtrafiks sedvanliga

upphandlingsprocess.
2.2

Kommunen

1.

Kommunen ska bistå Västtrafik med den information och det underlag som
krävs för att Västtrafik ska kunna genomföra Upphandlingen på ett
tillfredställande sätt.

2.

För det fall Upphandlingen avser annan trafik än öppen skoltrafik ska
Kommunen ersätta Västtrafik för kostnader för genomforandet av
Upphandlingen enligt vad som anges i avsnitt 5.

3.

Uppdragsaual 2019-09-19

Kommunen ska underteckna lJppdragsavtal avseende 'tittköp av trafik
("Skoltrafikavtalet") senast 3 veckor efter mottagandet. Utkast till
Skoltrafikavtalet biläggs som Bilaga 1.

40

1

3

KOMMUNENS RÄTT ATT INTE FULLFöLJA UPPHANDLINGEN
Upphandlingen är att betrakta som fullföljd när Västtrafik tecknat kontrakt med
ti ldelad leverantör och Kom m unen undertecknat skoltrafi kavtalet.
I

Kommunen har rätt att inte fullfölja Upphandlingen om Upphandlingen resulterar
i att det eller de anbud som antas överskrider Kommunens på förhand fastställda

budget.
För det fall Kommunen inte fullföljer Upphandlingen av det skäl som anges ovan
är Kommunen skyldig att ersätta Västtrafik för kostnaderna for genomförandet
av Upphandlingen i enlighet med vad som anges i avsnitt 5.

För det fall Kommunen av annat skäl än det som anges ovan inte fullföljer
Upphandlingen är Kommunen skyldig att ersätta Västtrafik för kostnaderna för
genomförandet av Upphandlingen ienlighet med vad som anges i avsnitt 5, samt
för den skada som Västtrafik i övrigt åsamkas på grund av att Kommunen inte
fullföljer Upphandlingen.
Om kommunen inte fullföljer upphandlingen upphör Avtalet att gälla.
4

VÄSTTRAFIKS RÄTT ATT INTE FULLFöLJA UPPHANDLINGEN
Västtrafik har rätt att inte fullfölja Upphandlingen om Västtrafik har sakliga skäl
till att inte göra det till exempel på grund av ekonomiska skä|, ägardirektiv,
ändrade förhållanden som påverkar upphandlingen eller om Västtrafik är
förhindrat att göra det på grund av myndighets eller domstolsbeslut, lag eller
annan författning.
Om Västtrafik inte fullföljer avtalet upphör Avtalet att gälla.

5

ERSÄTTNING FöR KOSTNADER FöR GENOMFöRANDET AV
UPPHANDLINGEN
Ersättning för kostnader för genomförandet av Upphandlingen som ska utges av
Kommunen enligt avsnitt 3 uppgår till [... ] kronor. Beloppet har beräknats utifrån
förväntad självkostnad.

I

händelse av att sådan ersättning ska utgå kommer Västtrafik tillställa
Kommunen faktura med villkor om betalning inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
6

FORCE MAJEURE
Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra
Avtalet om fullgörandet hindras till följd av omständigheter utanför parternas
kontroll såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, allmän varubrist,
inskränkningar ifråga om drivmedel, myndighetsbeslut eller dylikt.

7

HAVNING

Parterna äger rätt att omedelbart häva Avtalet om motparten i väsentligt
hänseende inte fullgör sina åtaganden enligt Avtalet och rättelse inte vidtas inom
skälig tid efter skriftlig erinran.
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TVIST
Eventuella tvister angående tillämpningen eller tolkningen av Avtalet, eller ur
Avtalet härflytande rättsförhållanden, ska iförsta hand försöka lösas av Parterna
genom forhandling. Om sådan förhandling inte leder till någon lösning av tvisten
ska tvisten avgöras av allmän domstol.

9

ANDRINGAR ELLER TILLAGG
Andringar eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och vara undertecknade av
båda Parterna för att vara bindande.

Avtalet har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit varsitt.

Ort och datum

Namn: [Namn]

Namn: [Namn]

IKommunen]

Västtrafik AB
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Detta Uppdragsavtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan följande

Uppdragsgivare

Uppdragstagare

**Kommun**

Västtrafik AB

"*Adrgss**
**Postnummer och ort**
*"Land**

Box 123
541 23 Skövde
Sverige

.4 Organisationsnummer:

1.1 Organisationsnummer:

1

**Organ isationsn

556558-5873

u

mret**

1.5 Referens:

1.2 Referens:

**Namn på kontaktperson*"

*"Namn på kontaktperson**

1.3 Telefon:
**Telefonnumret**

1.6 Telefon:
**Telefonnumret**

"Part" och gemensamt
[Kommun] ("Kommunen") och Västtrafik AB ("Västtrafik") benämns var för sig som
som "Parterna".

1.

Bakgrund

Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen ("Regionen") och Kommunen har tidigare ingått det så kallade
Skatteväxlingsavtalet benämnt Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Enligt
Skatteväxlingsavtalet är Regionen och Kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av
skolskjuts och färdtjänst med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler
resmöjligheter for länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att Kommunen uppdrar åt Regionen
och i förlängningen åt Västtrafik - att upphandla kollektivtrafik för Kommunens räkning. Detta Avtal är ett
utflöde av Skatteväxlingsavtalet och innebår att Kommunen uppdrar åt Västtrafik att genomföra fÖrstudie om
sådan upphandling som Kommunen kan uppdra åt Regionen att genomföra enligt Skatteväxlingsavtalet.

-

2.

Uppdrag

Kommunen uppdrar härmed åt Västtrafik att genomföra en förstudie om upphandling av skoltrafik inom
ramen för [Trafik X)fi] ("Förstudien").

3.

Förstudien

lnom Förstudien ska följande behandlas:

o
.
.
o
.
.
.
.

förväntad nytta
nulägesanalyser

framtidsutsikter
Kommunens skolskjutsreglemente
infrastruktur
trafiklösning
fordon och miljö
riskanalys
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Sida 2 (3)

analys av genomförda aktiviteter och slutsatser som dragits utifrån dessa

Förstudien ska resultera i en rapport där val av trafiklösning samt övriga förutsättningar for trafiken
presenteras ("Rapporten"). Förstudien anses färdigställd när "Rapporten" skickas till Kommunen.

4.

Parternas åtaganden
4.1 Västtrafik

r

Västtrafik ska genomföra Förstudien och skicka "Rapporten" till Kommunen

4.2 Kommunen

.

Kommunen ska under arbetet med Förstudien sammanställa och förse Västtrafik med de uppgifter
som är nödvändiga för Förstudiens genomförande såsom uppgifter om förutsättningar for trafiken,
Kommunens behov av trafik, ramtider, väntetider, uppsamlingsplatser och övriga särskilda krav m.m

a

Kommunen ska ha en särskilt utsedd kontaktperson som Västtrafik kan kontakta inom ramen för
Förstudien.

a

Kommunen ska tillse att den har de resurser som krävs för att bistå Västtrafik vid genomforandet av
förstudien. Kommunen ska bland annat ha tillräckliga resurser för att tillhandahålla erforderligt
underlag samt genomföra erforderliga analyser, avstämningar m.m. tillsammans med Västtrafik.

a

Kommunen ska senast 2 månader efter att ha erhållit Rapporten fatta beslut om huruvida
Kommunen ska uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen skollinjetrafik.

a

Kommunen ska - om Kommunen väljer att uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av
stängd skollinjetrafik - ingå nytt uppdragsavtal med Västtrafik genom vilket Kommunen uppdrar åt
Västtrafik att genomföra upphandling av stängd skolskjuts. Kommunen ska vidare ersätta Västtrafik
för kostnaderna för genomforandet av Förstudien i enlighet med vad som framgår av 0 nedan.
Kommunen ska - om Kommunen väljer att uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen
skollinjetrafik - ingå nytt uppdragsavtal med Västtrafik genom vilket Kommunen uppdrar åt Västtrafik
att genomföra upphandling av öppen skollinjetrafik. Kommunen ska i detta fall inte ersätta Västtrafik
för genomförandet av Förstudien.

Om Kommunen väljer att vare sig uppdra åt Västtrafik att genomföra upphandling av öppen eller
stängd skollinjetrafik ska Kommunen ersätta Västtrafik för kostnaderna för genomförandet av
Förstudien i enlighet med vad som framgår av 0 nedan.

5. Uppdragets varaktighet
Förstudien ska vara färdigställd senast 2,5 är före trafikstart (XXXX-XX-XX)

6. Uppdragets upphörande

iförtid

Parterna har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan iakttagande av någon uppsägningstid

Om Kommunen säger upp Avtalet i förtid ska Kommunen betala Västtrafik för genomforandet av Förstudien
enlighet med vad som framgår av 0 nedan.

7. Ersättning
Om Kommunen ska betala Västtrafik för genomförandet av Förstudien enligt vad som anges i 4.2 eller
faktureras Kommunen ett belopp om [ . ] kronor.
Fakturor ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta
enligt lag.
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Hantering av personuppgifter

lnom uppdraget för förstudien kan Våsttrafik komma att behöva hantera personuppgifter hänförliga till
Kommunens elever och medborgare. Ett personuppgiftbiträdesavtal bilåggs Avtalet.

9.

Force Majeure

Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra Avtalet om fullgörandet
hindras till följd av omständigheter utanför parternas kontrollsåsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig,
allmän varubrist, inskränkningar i fråga om drivmedel, myndighetsbeslut eller dylikt.

10.Tvist
Eventuella tvister angående tillämpningen eller tolkningen av Avtalet, eller ur Avtalet härflytande
rättsförhållanden, ska i första hand försöka lösas av Parterna genom förhandling. Om sådan förhandling inte
leder till någon lösning av tvisten ska tvisten avgöras av allmän domstol.
1

1.Ändringar eller tillägg

Andringar eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och vara undertecknade av båda Parterna för att vara
bindande.

12.Ovrigt
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna erhållit varsitt.

ppdragstagarens underskrift

Uppdragsgivarens underskrift

U

Datum och ort

Datum och ort

Underskrift

Underskrift

Nam nförtyd I igande

Namnförtydligande
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyre lseförva ltn

ARENDE

i

n

gen

2020-03-03

6

Dnr KS 2019/396

Svar på motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i
frågor gällande mänskliga rättigheter
Arbetsutskottets förslag til! beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad med hänvisning till den
kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter som har genomförts, pågår
och ska genomföras inom kommunen,

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (v) föreslår i en motion att alla anställda och förtroendevalda i Mellerud ges en
obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter. Motionären anför att det är angeläget att politiker
får grundläggande kunskap i dessa frågor.

Utredarna har undersökt hur Melleruds kommun arbetar med mänskliga rättigheter och behovet
av en obligatorisk utbildning för alla anställda och förtroendevalda inom kommunen. Kommunen
lyder under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eftersom Sverige har skrivit under
deklarationen, samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna,

I

Melleruds kommunala författningssamling finns riktlinjer och handlingsplaner som berör
mänskliga rättigheter, Kommunen jobbar med jämställdhet, barnkonventionen och
tillgänglighet. Vidare så arbetar kommunen med mänskliga rättigheter och FN-konventionen
utifrån funktionsnedsättning, tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande. 43 chefer i
Melleruds kommun har fått utbildning om HBTQ-frågor, Rektorer och utbildningsnämndens
ledamöter har fått kompetensutveckling om barnkonventionen. Lärarna har fått del av denna
kompetensutveckling på konferenser. Barnkonventionen blev en lag den l januari 2020 och en
utbildning i detta kommer att hållas i mars 2020 för berörda förtroendevalda och tjänstemän.
En schablonberäkning har genomförts för att synliggöra en uppskattning av kostnaden för en
obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter för all tillsvidareanställd personal och

förtroendevalda.
KompetensuWeckling inom området för mänskliga rättigheter har genomföfts, pågår och ska
genomföras inom kommunen. Utredningen konstaterar att kommunens samlade fokus på
mänskliga rättighetsfrågan ligger på Barnkonventionen. Det finns behov av att uWeckla arbetet,
så att alla i kommunen ges möjlighet till att ha samma kunskapsgrund i mänskliga rättigheter,
Utredarna överlåter åt politiken att ta ställning till motionen.

Beslutsunderlag

o Motion från Pål Magnussen (V)
. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01.
. Kom m unstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse 202-0
. Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, 9 49.
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politiker och anställda i Mellerud i
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pågår och
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Kommunstyrelsen

Svar på motion om utbildning av politiker och anställda i
Mellerud i frågor gällande mänskliga rättigheter
Förslag

till beslut

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (v) föreslår i en motion att alla anställda och förtroendevalda

i

Mellerud ges en obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter. Motionären anför
att det är angeläget att politiker får grundläggande kunskap i dessa frågor.

Utredarna har undersökt hur Melleruds kommun arbetar med mänskliga rättigheter
och behovet av en obligatorisk utbildning för alla anställda och förtroendevalda
inom kommunen. Kommunen lyder under FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter, eftersom Sverige har skrivit under deklarationen, samt Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.

I

Melleruds kommunala författningssamling finns riktlinjer och handlingsplaner som
berör mänskliga rättigheter. Kommunen jobbar med jämställdhet,
barnkonventionen och tillgänglighet. Vidare arbetar kommunen med mänskliga
rättigheter och FN-konventionen utifrån funktionsnedsättning, tillgänglighet,
delaktighet och självbestämmande. 43 chefer i Melleruds kommun har fått
utbildning om HBTQ-frågor. Rektorer och utbildningsnämndens ledamöter har fått
kompetensuWeckling om barnkonventionen. Lärarna har fått del av denna
kompetensuWeckling på konferenser. Barnkonventionen blev en lag den 1 januari
2020 och en utbildning i detta kommer att hållas i mars 2020 för berörda
förtroendevalda och tjänstemän.
En schablonberäkning har genomförts för att synliggöra en uppskattning av
kostnaden för en obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter för all

tillsvidareanställd personal och förtroendevalda.
Kompetensutveckling inom området för mänskliga rättigheter har genomförts,
pågår och ska genomföras inom kommunen. Utredningen konstaterar att
kommunens samlade fokus på mänskliga rättigheter-frågan ligger på

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Barnkonventionen. Det finns behov av att uWeckla arbetet, så att alla i kommunen
ges möjlighet till att ha samma kunskapsgrund i mänskliga rättigheter.
Utredarna överlåter åt politiken att ta ställning till motionen.

Beslutsunderlag

-

Motionen
Regeringsformen
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna
Melleruds kommunala författningssamling

Närvarorapportförtroendevalda2020
Förteckning över föftroendevalda mandatperioden Z0LB-2022

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Pål Magnussen (v) har inkommit med en motion om att alla anställda och

förtroendevalda i Mellerud ges en obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter.
Motionären skriver att " rättigheter gäller vary'e individs rätt till ett drägligt liq rätt
till innersta tankar, skydd för familjen, frihet från tortyr och slaven, rätt till
utbildning och rätt till yttrandefrihet och deltagande i landets styrelsd'. Motionären
skriver också i sin motion aft " det är angeläget att vi politiker får grundläggande
kunskap i dessa frågof.

Antalet förtroendevalda i Melleruds kommun 2019 - 2022är 112 personer
(ledamöter och ersättare). Antalet anställda i Melleruds kommun är 990 personer
(tillsvidare 850 och visstidsanställda 140).
Mänskliga rättigheter är ett brett område där det finns olika sätt att arbeta med
frågan.
Kommunen lyder under FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, då Sverige har
skrivit under deklarationen, samt Europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Följande är exempel på dokument i Mellerud kommunala föfattningssamling som
berör mänskliga rättigheter:

Planer

Likabehandlingsplan för Melleruds kommun 20L7-20L9

Policy

Handlingsplan för att främja kommunens integrationsarbete
(KS 10/e -20L4)

Integrationspolicy för Melleruds kommun (KF 22110 - 20L4)
Den vänder sig "till alla som lever och verkar i Melleruds kommun.
Integration bygger på lämlikhet, samförstånd och respekt mellan
människor. Vi vill med integratbnsarbetet bidra till ett samhälle där
våra demokratiska värderingar stärker alla invånares möiligheter att
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vara delaktiga i samhällslivet och känna sig tryggd'.

Riktlinjer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd till verksamheter för integration av
nyanlända och etablerade kommuninvånare (KS 5/4 2016)
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning (KS 13/1 2010)

Vision

Vision Mellerud (KF 19/5 2009)
Här står bland annat att läsa i inriktningsmålen att "Mellerud ska
alltid sätta medborgaren i centrum, vara en offensiv kommunl som
står för nytänkandg och som uppmuntrar till och stödier kreativitet,
erbjuda god livskvalitet samt prioritera barnfamillEr och ungdomaf'

Analys

Utredarna har varit i kontakt med socialförvaltningen, Melleruds Bostäder,
samhällsbyggnadsförvaltningen, ekonomienheten, kultur- och
utbildningsförvaltningen, kommunens folkhälsostrateg samt personalenheten
Kommunen arbetar med jämställdhet, barnkonventionen
och tillgänglighet. Vidare arbetar kommunen med mänskliga rättigheter och FN
konventionen utifrån funktionsnedsättning, tillgänglighet, delaktighet och
självbestämmande. Det arbetas även utifrån barnkonventionen och att alla ska få
göra sin röst hörd samt att få ett gott bemötande. Rektorer och
utbildningsnämndens ledamöter har fått kompetensutveckling om
barnkonventionen. Lärarna har även fått del av denna kompetensutveckling på
konferenser. Mänskliga rättigheter är även något som ingår i skolornas
samhällsorienterande undervisning. Skolor i kommunen har temaveckor om
barnkonventionen. 43 chefer i Melleruds kommun har fått utbildning gällande
HBTQ-frågor, Utöver ovan nämnda aktiviteter, har Melleruds kommun insatser
for äldre. Då barnkonventionen blev en lag den l januari 2020, kommer en
utbildning i detta hållas i mars 2020 för berörda förtroendevalda och tjänstemän.
Ekonomiska konsekvenser
Räkneexempel för en fyratimmars-utbildning i mänskliga rättigheter:
Lönekostnad för alla tillsvidareanställda (schablonräkning baserad på
genomsnitts-lönekostnad för 850 tillsvidareanställda personer) = 867 00O

-

kronor
Totalt har Mellerud 112 förtroendevalda. Schablonberäknat halvt arvode,
sammanträdesersättning, för 48 förtroendevalda ledamöter med uppdrag
fullmäktige, kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden,
socialnämnden, styrelsen för Melleruds Bostäder, kommunens revisorer
och byggnadsnämnden = 26 256 kronor + schablonberäknad halv
ersättning vid förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda: 9 852 kronor
Totalsumma: 9O3 108 kronor
Följande kostnader är inte medräknat:

51

i

n
.L
-ta

11,

It
{t
[.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförvaltn i ngen

KOMMUN
.
.
o
.

Datum
2020-01-08

Diarienummer

Sida

KS 2019/396

4 (s)

Eventuella resekostnader for föftroendevalda och anställda.
Lönekostnad för visstidsanställda (140 personer).
Kostnad för utbildning och utbildare.
Lönekostnad för att ta in vikarierpersonal att täcka upp for personal
som är borta på utbildning.

Omvärldsanalys
Utredarna har varit i kontakt med några av våra grannkommuner för att höra hur
de arbetar med mänskliga rättigheter.
En av grannkommunerna berättar att de inte har något beslut för hur arbetet med

mänskliga rättigheter ska bedrivas och har inte några riktlinjer för det. De berättar
vidare att det de gjort har skett ändå utan någon övergripande plan.
Kommunledningsgruppen i den kommunen har tagit ett beslut om att en
kunskapshöjande insats kring frågor rörande HBTQ+ frågor, ska ske inom
kommunen. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en viktig del
av mänskliga rättigheter och HBTQ+ frågor är en del av diskrimineringslagen,
därav valet av fokusområde. En arbetsgrupp bestående av representanter från
varje sektor har tagit fram ett material som ska användas som utbildningsmaterial.
Varje verksamhet ska gå igenom materialet på APT. Cheferna kan välja att göra
det själva eller ta hjälp av kommunens folkhälsostrateg för att göra det.
I kommunen beslutade kommunchefen att skicka kommunens folkhälsostrateg på
SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) utbildning om mänskliga rättigheter
2018 och det var efter det arbetet med HBTQ+ frågor påbörjades. Inledningsvis i
arbetet med SRHR och HBTQ+ genomfördes en utbildning för alla chefer och en
del av de förtroendevalda. Kommunen tog hjälp av Riksförbundet för sexuell
upplysning (RFSU) för att genomföra utbildningen. Kommunen beskriver vidare att
det finns ingen plan på om dom ska göra fler kunskapshöjande insatser inom
diskriminering, mänskliga rättigheter eller SRHR framöver. Dock kommer
kommunen påbörja en diskussion hur de på kommunledningsnivå ska agera utifrån
barnkonventionen, barnens mänskliga rättigheter nu när det blivit lag. Förmodligen
är det detta som kommer ta störst fokus inom mänskliga rättigheter under 2020.
Den andra kommunen berättade att de i dagsläget inte gör några särskilda,
isolerade insatser eller kraftsamlingar kring mänskliga rättigheter. Det finns med
som en genomgripande del ideras styrningsarbete och värdegrundsarbete.
Exempel

Det finns olika sätt att utbilda i mänskliga rättigheter. Det här är exempel på några

utbildningsbehov utifrån den interna förfrågningen:
På Myndigheten för delaktighet finns en webbutbildning i tillgänglighet som
vänder sig till bland annat kommuner.

Ta fram en kort utbildning/information iform av Power point som körs på
chefsdag. Därefter tar varje chef det med sin personal på nef.
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Föreläsningar om mänskliga rättigheter.

Slutsatser

-

KompetensuWeckling inom området mänskliga rättigheter har genomföfts,
pågår och ska genomföras inom kommunen.

-

Utredningen konstaterar att kommunens samlade fokus på mänskliga
rättigheter-fråga n ligger på Ba rnkonventionen.

-

Det finns behov av att utveckla arbetet, så att alla i kommunen ges
möjlighet till att ha samma kunskapsgrund i mänskliga rättigheter-frågor,

-

Utredningen överlämnar till politiken att ta ställning till frågan.

Malin Hennix, Dalia Al Mansour
Samhällsvägledare

Anna Granlund

Tf. kommunchef

0530-189 00
malin. hennix@ mellerud.se

dalia.al-mansour@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Pål Magnussen
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Motion om utbildning av politiker och anställda i Mellerud i frågor
gällande mänskliga rättigheter' utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
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 i februari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att alla anställda och
förtroendevalda i Mellerud ges en obligatorisk utbildning i mänskliga rättigheter.

Beslutsunderlag

o

Motion.

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 i februari 2020.

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen

i

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

M fr

54

7

Motion om utbildning av politiker och anstäIlda i
i frågor gällande de mänskliga rättigheterna.
I Regeringsformens

Iltg -0r

andra paragraf står det;

"Den offentliga makten ska utövas med respekt fiir alla måinniskors lika
enskilda måinniskans frihet och värdighet. Den enskildes personlig4
kulturella välfiird ska vara grundläggande mål ör den offentliga verksamheten. Såirskilt
det altnåinna trygga räffen till arbete, bostad och utbildning samt verka ffir social omsorg och
trygghet och ftir goda fiirutsättningar fldr hiilsa. Det allmiinna ska fråimja en hållbar utveckling
som leder till en god miljö fiir nuvarande och kornmande generationer. Det allmlinna ska
verka ftr aff demokratins idöer blir vägledande inom samhiillets alla områden sarnt våima den
enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka ftir att alla människor ska kurma
uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och fiir att bams rätt tas till vara. Det allmlinna
ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudf?irg, nationEllt Eller eftriskt
urspnrng, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller
andra omståindigheter som gäiller den enskilde som person. Samiska folkets och etniska,
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behäla och utveckla ett eget kultur- och
samfundsliv ska fr?imj as. "
Inte minst debatten i fulbniiktige visar på okunnighet om kommunens uppdrag, den
kommunala kompetensen och med vilket focus politiken i lokalsamhället ska verka. I
debatten anviindes klyschan "Land ska med land byggas", samtidigt som det finns stor
okunnighet i hur lagama är uppbyggda. I Sverige har vi grundlagar, lagar och ftirordningar.
Alla med det gemensamt att de bara kan åindras av parlamentet, riksdagen, och inte av lokala
ftireträdare i fulLnäktige. Visst kan vi ha åsikter om hur lagarna ska tolkas, men vi ska fiilja
dom.

Vi har f1'ra grundlagar: regeringsformen som beskriver medborgamas rättigheter,
successionsordningen som Zir mest intressant fiir kungahuset och det kommunala självstyret,
tryckfrihetsftirordningen som säkrar det fria meningsutbytet men kanske åir mest ktind ftir
offentlighetsprincipen och yttrandefrihetsgrundlageu som skyddar public service och dc
anställdas yttrandefrihet inom det allnänna.
Reeerinesfo-rErens örsta kapitel slår fast statens grunder. Enligt denna bygger Sverige på
folk$weråpitetsptirlpipqn med vilken representanter väljs genom en fri åsiktsbildnine och
alhniin och lika röskätt. Statsskicket bygger vidare på parl4mentarism och med monarkin som
statsfomr, samt på kommunalt sjglvstyrg. Makten utövas under lagarna. I regeringsformen slås
även fast att statsmakten skall utövas med respekt ftir alla måinniskors lika våirde och
individens frihet och viirdighet. Individens personlig4 ekonomisk4 kulturella och sociala
Våtfdrd skall vara den offentliga maktens måI, till vilket hör rätten till arbete, bostad och
utbildning, Eggial olnsg.fe och trvgghet. Etniska och religiösa minoriteters rätt att bibehålla sin
kultrJr och sitt samhälle skall fråiqias.

Demokrati{r har en mycket framskjuten position i regeringsformen, texten slår fast att det
allmåinna skall verka fdr att demokratins id6er blir vägledande inom alla områden av
sarnhället (kap 1, 2$). Till detta hör även de båda grundlagarna tryckfrihetsförordq.ingea och
wkandefrihctserundlagen som i korta drag har stöd av beståimmelser i regeringsformen.
Öwiga så kallade positiva friheter åir, enligt Lissabonftirdraget, infonnationsfrihqten,
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mötesfriheten. deqpnstrationsfriheten, ftireqiqqsfriheFn och reiisionsfribeten. Till de
negativa frihetema hör stadgor om den enskildes frihet och personliga siikerhet, till exempel
rörilsefriheten, skydd ftir kroprpslig och personlisintesritel skydd mot tortyr och
landsftirvisning, förbud mot dödsstrafl och frihet till kor-respondens. Den privata
äganderätten behandlas i 2 kap l8 $'
Dessa rättigheter iir av två slag: orubbliga och sådana som kan inskränkas genom lag' Bara
religionsfriheten är orubblig av de positiva rättighetema. De öwiga iir begränsade' Till
exempel är yttrandefriheten inskriinkt (genom hets mot folkgrupp, vid hot om rikets slikerhet,

och

fti*al).

Det övergår med andra ord kommunens kompetens att besttimma över minoriteter eller att
motverkiolika religiösa uttryck. Det iir angeläget att vi politiker får grundläggande kunskap
dessa frågor fiir att slippa stå med skåimskudde ntir mtinskliga rättigheter diskuteras.

i

Olika kategoriseringar kan göras av de mänskliga rättigheterna, msn detta görs alltid utan att
dessa rättighet"t grid"ta. inbtirdEs: Rättighetema gäller varje individs rätt till ett drägligt liv,
rätt till sinä innersta tankar, skydd ftir farniljen, frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning
och rätt till ythandefrihet och deltagande i landets styrelse.
De m?inskliga rättighetema preciseras i detalj av en lång rad dokument. För att
över dessa kan till exempel fiiljande kategorier av rättigheter urskiljas:

.
.
'.
.
r
.
.
r
.
.

f?l en

överblick

Medborgerliga och politiska rättigheter
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Skydd mot diskrimineting
N*tio$plla minoriteter och urbefiolkningar
Lilfiet inliir lasen
Bamets rättigheter
Kvinnors rättigheter - kviqplig f,tisfiätt
Rättigheter ftir personer med funktionsnedsättning
Rättigheter fiir HBTQ-personer FoeYakagEpriqcipema)
Asylfrågor
Öwiga frågor

Med anledning av ovan anfiirda vill Vänsterpartiet i Mellerud;
alla anställda och ftirtroendevalda i Mellerud ges on obligatorisk utbildning i miinskliga
rättigheter.

Att:

o

Pål Magnussen (v)
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Dnr KS 20201109

Yttranden angående ansökan om förordnande som borgerlig
vigselförrättare i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara länsstyrelsens remiss om ansökan om förordnande som
borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun enligt nedan (se sammanfattning av ärende).

Sammanfaftning av ärendet
Ann-Catrin Johansson har hos Länsstyrelsen iVästra Götaland ansöK om förordnande som
borgerlig vigselförrättare i Göteborgs, Mölndal, Härryda och Melleruds kommuner,
Länsstyrelsen anser att kommunens behov av borgerliga vigselförrättare bör vara ledande i
bedömningen av ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare. Göteborgs, Mölndal,
Härryda och Melleruds kommuner lämnas tillfälle att yttra sig över Ann-Catrin Johanssons
ansökan samt uppge om kommunernas behov av vigselförrättare är tillgodosett eller om
kommunerna är i behov av ytterligare vigselförrättare.
Utredaren har varit i kontakt med de båda borgerliga vigselförrättarna som är förordnade i
Melleruds kommun idag. Den samlade bilden är att behovet av borgliga vigselförrättare är
tillfyllest, Alla par som önskat har vigts av den ena eller andra vigselförrättaren. Fler vigslar kan
även förrättas under samma dag. Inga par har nekats tid hos vigselförrättarna utan detta har

ordnats på ett eller annat vis.
Bedömningen är att behovet av borgliga vigselförrättare i Melleruds kommun idag är tillräckligt.

Beslutsunderlag

.
o

Länsstyrelsens underrättelse.
Kom m u nstyrelseförua ltn

i

n

gen s tjä nstes krive lse 2020 -02-24.

Ärendet behandtas vid arbetsutskottets sammanträde den 9 mars 2O2O.
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Kommunstyrelsen

Begäran om yttranden angående ansökan om förordnande
som borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara länsstyrelsens remiss om ansökan om
förordnande som borgerlig vigselförrättare i Melleruds kommun enligt nedan (se
sammanfattning av ärende).

Sammanfattning av ärendet
Ann-Catrin Johansson har hos Länsstyrelsen i Västra Götaland ansökt om
förordnande som borgerlig vigselförrättare i Göteborgs, Mölndal, Härryda och
Melleruds kommuner.
Länsstyrelsen anser att kommunens behov av borgerliga vigselförrättare bör vara
ledande i bedömningen av ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
Göteborgs, Mölndal, Härryda och Melleruds kommuner lämnas tillfälle att yttra sig
över Ann-Catrin Johanssons ansökan samt uppge om kommunernas behov av
vigselförråttare är tillgodosett eller om kommunerna är i behov av ytterligare

vigselförrättare,
Utredaren har varit i kontakt med de båda borgerliga vigselförrättarna som är
förordnade i Melleruds kommun idag. Den samlade bilden är att behovet av
borgliga vigselförrättare är tillfyllest. Alla par som önskat har vigts av den ena eller
andra vigselförrättaren. Fler vigslar kan även förrättas under samma dag. Inga par
har nekats tid hos vigselforrättarna utan detta har ordnats på ett eller annat vis,
Bedömningen är att behovet av borgliga vigselförrättare i Melleruds kommun idag

är tillräckligt,

Beslutsunderlag

o

Länsstyrelsens underrättelse
Anna Granlund
Enhetschef

Sophia Vikström

Kommunchef

0530-181 18
anna.granlund@mellerud,se

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförva ltn ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud,se

212000-1488

i

464 80 MELLERUD

E-post
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2020-02-20

2t4-7662-2020

1(1)

Länsstyrelsen
Västra Götatand
Ewa Broniewicz

Göteborgs kommun
Mölndals kommun
Härrydakommun
Melleruds kommun

Länsjurist

ot0-2244634

Ansökan om förordnande som borgerlig

vigselförrättare
Ann-Catrin Johansson har ansökt om fi)rordnande som borgerlig
vigselfdrrättare i Göteborgs, Mö1n<1a1, Härryda och Melleruds kommuner.
Länsstyrelsen anser att kommunens behov av borgerliga vigselftinättare bör
vara ledande i bedömningen av ansökan om forordnande som borgerlig
vigselftlnättare. Göteborgs, Mölndal, Härryda och Melleruds kommuner
lämnas härmed tillftille attyttra sig över Ann-Catrin Johanssons ansökan
samt uppge om kommunernas behov av vigselftirrättare är tillgodosett eller
om kommunema är i behov av vtterligare vigselforrättare.
Yttrande ska skickas till vastragotaland@,lansstyrelsen. se eller till
Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg snarast, dock senast den 20 mars 2020.
Ange diarienummer 214-7662-2020 i yttrandet. Om yttrandet inte har
kommit in till Länsstyrelsen inom den foreskrivna tiden kan iirendet ändå
avgöras.

Ewa Broniewicz

Bilaga:
Ann-Catrin Johanssons ansökan

Så

här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:

webb:

010-224 40 00 (vxl)

www, lansstyrelsen.se/vastra gotaland
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E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Från:

Skickat:

Till:
Ämne:

"Ann-Catrin Ackie Johansson" <ac.kie@live.se>
Tue, 18 Feb 2020 17:08:41 +0100
"Lä nsstyrelsen i Västra Göta lands Län" <vastragota land @ lansstyrelsen.se>
ansökan till borgelig vigselförättare

An n-Catri n Joha nsson 67

L2I9-4866

Lingonvägen 11 C
435 44 MöLNLYCKE
Ansökan att bli borgerlig vigselförrättare 2020-02-18
Hej
Jag skulle vilja göra en ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare i Göteborgs
Stad. Mölndals Stad, Härryda kommun och Melleruds kommun. Detta är
kommuner som jag har anknytning till och tror att jag är mest lämplig för. Jag ser
uppdr,aget som något roligt och är intresserad av att ha uppgiften i andra
kommuner också.
Jag är utbildad socionom och det betyder att jag är utbildad ijuridik och genom
mitt arbete utövar jag myndighetsutövning inom socialtjänsten. Jag har jobbat
med barnavård och myndighetsutövning i L0 år och har haft många svåra möten
och är lugn när jag behöver det i mitt yrkesliv och kan alltid se människan som
individ och inte något rutinmässigt ärende. Jag känner mig trygg i bemötande av
människor, vara i den stunden som jag delar i mänskliga möten.
Jag arbetar nu som arbetsledare inom socialtjänstens barnavård,
myndighetsutövning, och trivs bra med en roll som ger mig möjlighet till struktur,
fördjupa mig i lagstiftning, metodhandleda och företräda socialnämnden i
Förvaltningsdomstolarna. I min nuvarande yrkesroll är jag bra på att lyssna in och
fokusera på vad jag behöver hjälpa till med och vilket stöd som behövs.
I det privata kallar jag denna förmåga för "spelförståelse", att jag brukar ha bra
kontroll på vad jag kan bidra med i möten på fritiden som vän, som mamma, som
gäst på en fest eller stöd till anhörig i svåra stunder.
Nu, som 52 äring, har jag uppnått en mognad, en livserfarenhet och förfogar helt
över min fritid som gör att det skulle vara utvecklande för mig att få möta lyckliga
människor och dela deras viktiga stund. Jag tror att jag skulle vara bra på att
belysa en rolig dag och väldigt speciellt tillfälle för ett par som ska gifta sig.
Det är svårt att presentera sig som något jag inte har provat med gissar att jag
skulle göra en vigsel så formell som uppdraget kräver. Att jag skulle vara så
personlig som paret önskar och med ett eget engagemang, humor eller allvar eller
utefter parets egna integritet och önskemå1.
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Mitt stora intresse är att träna upp hundar för att under jakt apportera fågel och
även där kommer ju lagstiftning in och jag tycker om juridik och läser gärna på
inom olika områden. Jag har en rik fritid med vuxna barn, jakthundsträning, torp
och motion.
Utbildningar

t Socionom Ovriga eftergymnasiala

kurser 2006-08-23 - 2010-01-L5
Göteborgs U n iversitet Beskrivn i n g: Socionom progra m met med ju rid iska
dilemma som fördjupning. Examen Januari 2010
Vuxenutbildning övriga eftergymnasiala kurser 2006-01-0L - 2006-06-08
=
Sörgårdsskolan.studier på Komvux, utöver behörighetsämnen till
socionomprogrammet läste jag matematik, psykologi, datorkunskap och
svenska B
Plåt och svetsarbetare Gymnasieskola eller motsvarande L984-01-01 - 198601-01 Fässbergsskolan. Beskrivning: verkstadsutbild n ing ti ll svets
x Jag har körkort med behörighet A och B
Arbetserfaren het

t

ri l.: e Socialsekreterare Göteborgs Stad Askim Frölunda Högsbo SDF 2019-0401 pågår vikariat. Handleda, arbetsfördela, företräda nämnden i muntliga
förhandlingar iförvaltningsdomstolar och ha ett övergripande ansvaret över
att handläggning sker på ett rättsäkert sätt.
n Socialsekreterare 20L6-06-01. -2019-02-18 Göteborgs Stad Angered SDF
Heltid 100,00 % Som socialsekreterare göra barnavårdsutredningar
i-i Socionomkonsult 20L4-0L-I0 - 2016-05-3I, att självständigt utreda och
bedöma i ärende. Som socialsekreterare göra barnavårdsutredningar
genom bemanningsföretag där kommuner behöver externt stöd. Har haft
uppdrag i Bengtsfors, Gnosjö, Vingåker, Värnamo, Uddevalla, Lundby SDF,
Västra Hisingen SDF, Kungsbacka och Smedjebacken.
I Socialsekreterare 20L2-04-02 - 20t4-05-3L SDF Norra Hisingen Heltid
100,00 % Mottagningsgrupp inom barn och familj. Ta emot och bedöma
anmälning av oro för barn. Arbeta i akuta ärenden. Yttranden till polis och
åklagare. Rådgivning.
J20LL-LL-07 - 20L2-04-01 Kungsbacka kommun Heltid t00,O0 %
socialsekreterare på mottagningsenheten. Att agera, bedöma och
handlägga alla nya ansökningar och anmälningar inom alla IFO:s områden
i: Socialsekreterare 2010-L2-t5 - 20tL-L1-06 Härryda Kommun Heltid 100,00
%Utredare på utredningsenheten för barn och ungdom
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i Socialsekreterare 2010-01-0t - 2OLA-L2-15 Göteborgs stad DF örgryte
Heltid 100,00 % Ekonomiskt bistånd för personer över 30 år
I socia lse krete ra re 2008-12-01 - 2009- 1 2-3 1 socia I resu rsförva lt n i n g
socialjouren Timavlönad, handläggning av akuta ärende, alla kategorier
under jourtid
I Behandlingsassistent 2007-03-01 - 2009-06-01 Socialresu rsförva ltn i ng,
kvinnovård Timavlönad, Arbete i ett lågtröskel- akutboende för hemlösa
missbruk ande kvinnor.
rörinfodrare
2005-01-01 - 2006-01-01 Svensk rörinfodring AB Heltid, Att på
n
plats i lägenheter, i stället för stambyten, plasta in rör
it Svetsare 2000-08-01-2004-01-0L Saab Automobil powertrain, Att på
underhållsavdelning serva produktion med allt plåt och svetsarbete kring
deras arbetsplatser
i: Svetsare 1999-05-0L - 2000-01-01 SK Licenssvets Heltid, Allt förekommande
svetsarbete under licenskvalitet.
r tågstädning och loklots 1988-01-01 - 1998-01-01 SJ Heltid, äxling lotsa lok,
Städning av tåg
il Vå rda rin na 1985-0L-01 - 1989-01-0L omsorgsfö rva ltn i ng och Göteborgs
Stad Heltid, Att i boendet hjälpa och stödja psykiskt funktionshindrade
Vänliga hälsningar:
An n-Catrin Johansson 67 t2t9-4866
Lingonvägen L1 C
435 44 MöLNLYCKE
Tel: 073 694 47 67
Mejl: Ac.kie@live.se
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Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyruerkerier
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att delta i Södeftälje kommuns skrivelse/upprop.

Sammanfattning av ärendet
Södertälje kommun har skickat en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i samtliga
kommuner med en önskan om svar. Av skrivelsen framkommer att kommunstyrelsen i
Södertälje har beslutat verka för ett totalförbud för privatpersoner att använda fyruerkerier
samt ett förbud mot ffrverkeriförsäljning till privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter,
organisationer och föreningar att få tillstånd av polismyndigheten att använda ffrverkerivid
större evenemang ska kvarstå,
Kommunstyrelsen i Mellerud beslutade den 5 juni 2018 dels att föfidliga avsnittet om
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i allmänna ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
dels att Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer.
Sedan l juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med
styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som
är kopplade till fyruerkerier.
I samband med att förslag till beslut tagits fram har dialog med kommunstyrelsens ordförande
skett.

Beslutsunderlag

.
.
.

Skrivelse från Södertälje kommun, daterad 20L9-I2-L0.
Kom m u n styre lsefö rva ltn i n g en s tjä nstes krivelse 2020 -02-

Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, 5 52.
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Dnr KS 2020196

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyruerkerier
Arbetsutskottets förslag till beslut
i Södertälje kommuns skrivelse/upprop'
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att delta

Sammanfattning av ärendet
ordförande i samtliga
Södertälje kommun har skickat en skrivelse till kommunstyrelsens
kommunstyrelsen i
att
kommuner med en tiÅ6n om svar, Av skrivelsen framkommer
privatpersoner att använda fyrverkerier
Södertälje har beslutai vlrka för ett totalförbud för
privatpersoner..Möjligheten för olika myndigheter'
samt ett förbud mot fyrvårferiförsäljning till
poiismyndigheten att använda fyruerkeri vid
organisationer och ro,äningä;u[ raiirrriano av
större evenemang ska kvarstå.
juni 2018 dels att-förtydliga avsnittet om
Kommunstyrelsen i Mellerud beslutade den 5
för Melleruds kommun,
rvä"4,"ri"l ocrr anara fyrotekniska yaror i allmänna ordningsföreskrifter
iels att Melleruds kommun inte ska bevilja medel för raketer.

inte längre får använda raketer med
sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man
led i att minska personskadorna som
ett
är
,wpirn.i,tun utbiidÅing'd.n til6tano, Förändringen
åi r.ä.ppluo. til I ff rverkerier.
kommunstyrelsens ordförande
I samband med att förslag till beslut tagits fram har dialog med
skett.

Beslutsunderlag
. Skrivelse från Södertåilje kommun, daterad 20L9-L2-L0'
oKommunstyrelseförvaltningenstjänsteskrivelse2020-02-t7.
Förslag

till beslut på sammanträdet

beslutar att avstå från att delta
ordföranden Morgan E Andersson (c): Kommunstyrelsen
Södertälje kommuns skrivelse/upprop'

Beslutsgång
bifaller detta'
ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
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KS 2020/96

Kommunstyrelsen

Krav på totaförbud för privatpersoner att använda

fyrverkerier
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att delta i Södeftälje kommuns skrivelse

Sammanfattning av ärendet
Södertälje kommun har skickat en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande i
samtliga kommuner med en önskan om svar, Av skrivelsen framkommer att
kommunstyrelsen i Södertälje har beslutat verka for ett totalförbud för
privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett förbud mot fyrverkeriförsäljning
till privatpersoner. Möjligheten för olika myndigheter, organisationer och föreningar
att få tillstånd av polismyndigheten att använda fyrverkeri vid större evenemang
ska kvarstå.
Kommunstyrelsen i Mellerud beslutade den 5 juni 2018 dels att förtydliga avsnittet
om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i allmänna ordningsföreskrifter för
Melleruds kommun, dels att Melleruds kommun inte ska bevilja medelför raketer.
Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda
raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att
minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier.
samband med att förslag till beslut tagits fram har dialog med kommunstyrelsens
ordförande skett.

I

Beslutsunderlag

.

Skrivelse från Södertälje kommun, daterad 2019-L2-L0

Anna Granlund

Tf.kommunchef

Beslutet skickas till
Södertälje kommun
Samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488
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torsby.kommun@torsby.se; storfors.kommun@storfors.se; kommun@hammaro.se;
kommun@munkfors.se; kommun@forshaga.se; kommunstyrelse@grums.se; kommun@arjang.se;
kommun@sunne.se; karlstadskommun@karlstad.se; kommunen@kristinehamn.se; kommun@filipstad.se;
kommun@hagfors.se; arvika.kommun@arvika.se; kommun@saffle.se; information.lekeberg@lekeberg.se;
kommun@laxa.se; kommun@hallsberg.se; kommun@degerfors.se; kommun@hellefors.se;
kommun@ljusnarsberg.se; kommun@orebro.se; kommun@kumla.se; kommun@askersund.se;
kommun@karlskoga.se; nora.kommun@nora.se; kommun@lindesberg.se; kommun@skinnskatteberg.se;
kommunen@surahammar.se; info@kungsor.se; kommun@hallstahammar.se; info@norberg.se;
info@vasteras.se; kommun.info@sala.se; info@fagersta.se; kopings.kommun@koping.se;
arboga.kommun@arboga.se; vansbro.kommun@vansbro.se; kommun@malung-salen.se;
registrator@gagnef.se; kommun@leksand.se; rattvik@rattvik.se; orsa.kommun@orsa.se;
kommun@alvdalen.se; kommun@smedjebacken.se; mora.kommun@mora.se; kontaktcenter@falun.se;
kommun@borlange.se; kommun@sater.se; kommun@hedemora.se; kommun@avesta.se; info@ludvika.se;
kommun@ockelbo.se; hofors.kommun@hofors.se; kommun@ovanaker.se; kommun@nordanstig.se;
kommun@ljusdal.se; gavle.kommun@gavle.se; kommun@sandviken.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se;
bollnas@bollnas.se; kommun@hudiksvall.se; ange@ange.se; timra.kommun@timra.se;
kommun@harnosand.se; sundsvalls.kommun@sundsvall.se; kommun@kramfors.se; kommun@solleftea.se;
kommunen@ornskoldsvik.se; ragunda.kommun@ragunda.se; bracke@bracke.se;
krokoms.kommun@krokom.se; kommun@stromsund.se; kundtjanst@are.se; bergs.kommun@berg.se;
kommun@herjedalen.se; kundcenter@ostersund.se; kommun@nordmaling.se; kommunen@bjurholm.se;
vindelns.kommun@vindeln.se; kommun@robertsfors.se; info@norsjo.se; ks@mala.se; ks@storuman.se;
kommun@sorsele.se; info@dorotea.se; vannas.kommun@vannas.se; vilhelmina.kommun@vilhelmina.se;
kommun@asele.se; umea.kommun@umea.se; kommun@lycksele.se; kundtjanst@skelleftea.se;
kommun@arvidsjaur.se; kommun@arjeplog.se; kommun@jokkmokk.se; kommun@overkalix.se;
kommun@kalix.se; kommun@overtornea.se; kommun@pajala.se; post@gallivare.se;
kommunen@alvsbyn.se; lulea.kommun@lulea.se; kommun@pitea.se; kommunen@boden.se;
kommunen@haparanda.se; kommun@kommun.kiruna.se
Kopia: McCa rthy Michael ( Ksk) <Michael. McCa rthy@soderta lje.se>
Ämne: Påminnelse/förlängd svarstid. Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier
Hej

Vi förlänger svarstiden t.o.m. den 3L mars då vi insett att en del av er måste bereda och fatta beslut

i

ärendet i era respektive kommunstyrelser.
Ni är välkomna med er respons till michael.rnccarthy@sodertalie.se och sodertalie.kommun@sodertalie.se

Med vänlig hälsning

Anneli Leini
Reg istrator
Stadskansliet

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 015 30
E-post : an neli. leini@sodertalie.se
Webb : www.sodertalie.se
Ämne: Krav på totalförbud för privatpersoner att använda fyrverkerier
Vi har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige för att förena sig med Södertälje kommun och
skriva en gemensam skrivelse till regeringskansliet för att kräva ett totalförbud
för privatpersoner att använda fyrverkerier. (Se bilagd skrivelse)

2020-02-14
http.llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlinrl&FILEREF:232873&frame:l
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Med vänlig hälsning

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 0B-523 010 00
Webb: www.sodertalie.se
Behandling av personuppgifter: I Södertälje kommun hanterar vi en mängd olika personuppgifter.
sodertalje.se/gdpr hittar du information om detta.

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:232873&frame:1
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Till Regeringskansliet

20 19-12- 10

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda
fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning
till privatpersoner
Nuläge
Vfugu kommuner i Sverige har ett mycket stort problem med olaglig anvåindning av
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Detta pågår friimst under december och i början av
januari men problematikan finns i varierande grad året om i Sverige. Denna typ av
ordningsstöming skapar mycket stor upplevd otrygghet fiir Sveriges befolkning i våra
bostadsområden och åir ett växande siikerhetsproblem.
Utöver att detta tyrverkerianviindande skapar stor otrygghet fiir människor så ör det med sig en
miingd andra negativa kosekvenser: skadliga ljudnivåer, nedskräpning, miljöftirstöring i form av
bl.a. utsläpp av tungmetaller, briinder, personskador och framfiir allt svå* lidande och även död
ör många husdjuritamdjur samt åven vilda djur. Exemplen är otaliga dåir djur far mycket illa av
den iilegala anvåindningen av f.vrverkerier och andra pyrotekniska varor.
Många kommuner i Sverige arbetar intensivt med att minska dessa ordningsstömingar med
olika former av åtgiirder: inf'ormation till allmiinheten, begriinsningar i de lokala ordningsforeskriftema fiir anviindningen av fyrverkerier, ordningsvakter, samverkan med polisen och

fyrvmkerifiirsålj arna

m. m.

Möjligheten ör en enskild kommun att besluta om eit totalförbud åir stiingd, då Ordningslagens
3 kap, 12$ säger att "ftireskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskråinkningar i den enskildes frihet {OL1993:16l?)
Or<lningslagen begriinsar också kommunemas möjligheter att själva, i de lokala
ordningsfiireskriftern4 avg<ira hur stora begråinsningar av fyrv'erkerianvändandet man upplever
behov av.

Krav
Vi åir nu ett antal kommuner som har filn nog och diirftir kräver vi ett nationellt totalfiirbud lor
privatpersoner att använda fyrverkerier samt ett örbud mot all &rverkerifiirsäljning till
privatpersoner.
Möjligheten for olika myndigheter, organisationer och foreningar att fli tillstånd av
polismyndigheten att anviinda fyrverkeri vid större evenemang ska kvarstå. Kommuner anser vi
dock ska fiiregå med gott exempel och avstå fyrverksrisr vid kammunala evenemang"

södertäUe kommun I Kommunålrådskanslletl 151 89 södertålie I Organisåtionsnr: 212000-0159
Be5öksadress: Nyköpingsvåqen 26 i Kontaktcenter: 08-523 O1O 00
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Fyrverkerier är otidsenliga och kan med fiirdel ersättas med t.ex. lasershower och eldshower

Med våinlig hälsning

Södertälje kommun
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Södertälje

w kommun

Till Kommunstyrelsens ordlöranden
i samtliga Sveriges kommuner

2019-12-10
Kommunalrådskansliet

Krav på totalförbud för privatpersoner att använda
fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsälining
till privatpersoner
Bakgrundlnuläge
Södertälje kommun har ett stort problem med olaglig anvåndning av fyrverkerier och andra
pyrofekniska varor. Detta pågår främst under december och i början av januari men
problernatiken finns i varierande grad året om. Polisen, kommunen och räddningstjåinsten i
Södertälje kommun gör en gemensam bedömning att denna typ av ordningsstöming skapar
mycket stor upplevd otrygglret i våra bostadsområden och iir ett viixande såkerhetsproblem.
Utöver att detta fyrverkerianvåindande skapar mycket stor otrygghet så fiir det med sig en
mängd andra negativa konsekvenser: skadliga ljudnivåer, nedskräpning, miljöfbrstöring i form
av bl.a. utsläpp av tungmetalier, bränder, personskador och svårt lidande frr husdjur/tamdjur
samt även vilda djur.
Södeaälje kommun har de senaste tio åren engagerat sig mycket i frågan. Vi har bl.a. lyckats
driva igenom ytterligare skåirpning av de lokala ordningsöreskrjfterna diir det i dag endast är
tillåtet att använda pyrotekniska varor inom vissa centrala delar av kommunen med undantag fiir
nyårsafton mellan klockan 23:00 och 01:00. Det är så långt som kommunen har egen rådighet
att besluta, men tyvåirr räcker inte detta.

Kommuner i Sverige kan inte i sina lokala ordningsfiirskrifter ftirbjuda all användning av
finverkerier, då detta skider mot ordningslagen som säger att man "inte fiir lägga onödigl fvång
på allmånheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet (Ondningslag
1993:161 7)

Sedan flera fu tillbaka bedriver också kommunen tiilsammans med polismyndigheten och
Södertrirns brandfiirsvarsftirbund årliga kampanjer lor att stävja problernet. Aktivitetema i dessa
kampanjer är t"ex. ökad tillsyn och bevakning av fiirsäljningsställena, flygbladsutdelning,
uppvaktning av handlarna med syftet att de avstfu forsäljning alternativt begriinsar
ftirsåilj ningsperioden.

Under de fu som komrnunen, polisen och räddningstjänsten i Södertälje har arbetat ftir att
forebygga och minska problemtiken, så har vi sett en viss fiirbättring. Den minskade tillgången
av fyrverkerier, bl.a. genom överenskommelser med handlama, har inneburit att det i dag skjuts
något f?irre raketer under december/januari månad än det gjorde fiir tio år sedan. Detta är

Södertålje kommun I Kommunalrådskänsliet | 151 89 södertälJe I Orqanlsationsnr: 212OOO-O159
Besöksadress; Nyköpingsvågen 26 | Kontsktcenter: 08'523 010 0O
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positivt, men problemnivån lir fortfarande helt oacceptabel, där många måinniskor och djur far
illa. Som kommun kan vi tyvåin infe nå längre.
Fyrverkerier ilr otidsenliga och kan m.ed fiirdel ersättas med t.ex. lasershower och eldshower.

Strategi
Kommurstyrelsen i Södertälje har beslutat att verka ör ett nationellt totalftirbud fiir
privatpersoner att anvåinda frrverkerier samt ett örbud mot all Srverkeriforsäljning till
privatpersoner. Möjligheten ftir olika myndigheter, organisationer och loreningar att ftl tillstånd
av polismyndigheten att anvåinda fyrverkeri vid större evenemang ska kvarstå.
Komrnuner anser vi dock ska fiiregå med gott exempel och avstå furverkerier vid kommunala
evenemang.

Vi har beslutat att uppvakta samtliga kommuner i Sverige i att fiirena sig med Södertälje
kommun och skriva en gernensam skrivelse till regeringskansliet fiir att kräva detta totalforbud
ftir privatpersoner. (Se bilagd slcrivelse)

Vi vet att det är många fler kommuner

än Söderliilje sorn har stora problem med denna
problematik och vi välkomnar därfiir er att ansl.qta er till detta krav.

Maila gärna era besked till siikerhetssamordnare Michael Mc Carthy senast den
31j

anuari

-2A2Q

:

michael.mccarthy@ sodertalj

g hälsning

Boel Godner
Kommunstyrelsens ardfr rande
Södertåilje kommun

Telefon (direkt) 08-52306865
E-post: boel.godner@sodertalj e.se
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Änrnoe

g

Säkerhetsfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnaren redovisar aktuella frågor inom arbetet med säkerhet och beredskap
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ARENDE 10

Dnr KS 2020149

Rutiner för hantering av revisionsrappofter från kommunens revisorer
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Rutiner för hantering av revisbnsrappofter från
kom m u n e ns re visorer enl gt före ig ga nde försla g,
i

I

Sammanfattning av ärendet
Granskningar av kommunens verksamheter görs löpande under hela året. De utförs av
upphandlade revisionskonsulter på uppdrag av kommunens revisorer.

I revisionsrapporterna lämnas iakttagelser, bedömningar och vid behov rekommendationer och förbättringsförslag. Revisorerna ber vanligen berörda styrelser/nämnder
om ett svar på vilka åtgärder som nämnden avser att vidta med anledning av
granskningens resultat.
Inom Melleruds kommun saknas idag fastställda gemensamma rutiner för hur inkomna
revisionsrapporter ska hanteras på ett korrekt sätt, Det har medfört att revisionsrapporter hanterats olika beroende på vilken förvaltning/nämnd som mottagit dessa.
För att säkerställa att de inkomna revisionsrapporterna diarieförs, delges till berörda
tjänstepersoner och förtroendevalda så att yttrande kan avges och beslut fattas har ett
förslag till rutiner tagits fram.

Beslutsunderlag

o
o
o

Förslag till Rutiner för hantering av revisionsrapporter från kommunens revisorer.
u nstyrelseförua ltn i ngens tjä n steskrive lse 2020 -0 L-24.

Kom m

Arbetsutskottets beslut 2020-02-25, S 50.

73

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-02-2s

KommunstYrelsens arbetsutskott

S

sida
13

Dnr KS 2020149

50

från kommunens revisorer
Rutiner för hantering av revisionsrappofter
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Kommunstyrelsen

Rutiner för hantering av revisionsrapporter från kommunens revisorer
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Rutiner för hantering av revisionsrapporter från
kommunens revisorer enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Granskningar av kommunens verksamheter görs löpande under hela året. De utförs av
upphandlade revisionskonsulter på uppdrag av kommunens revisorer.

I

revisionsrapporterna lämnas iakttagelser, bedömningar och vid behov
rekommendationer och förbättringsförslag. Revisorerna ber vanligen berörda
styrelser/nämnder om ett svar på vilka åtgärder som nämnden avser att vidta med
anledning av granskningens resultat.

Inom Melleruds kommun saknas idag fastställda gemensamma rutiner för hur inkomna
revisionsrapporter ska hanteras på ett korrekt sätt. Det har medfört att
revisionsrapporter hanterats olika beroende på vilken förvaltning/nämnd som mottagit
dessa.
För att säkerställa att de inkomna revisionsrapporterna diarieförs, delges till berörda
tjänstepersoner och förtroendevalda så att yttrande kan avges och beslut fattas har ett
förslag till rutiner tagits fram.

Beslutsunderlag
a

Förslag

till Rutiner för hantering av revisionsrapporLer från kommunens revisorer

Ingrid Engqvist

Sophia Vikström
Kommunchef

Chefssekreterare

0s30-181 04
ing rid.engqvist@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Förvaltningscheferna
Nämndsekreterarna

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnum mer

www.mellerud.se

212000-1488
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Rutiner för hantering av revisionsrapporter från kommunens revisorer
Bakgrund
Varje år genomförs en övergripande granskning av alla styrelser/nämnder samt ett antal
fördjupade granskningar inom uWalda verksamheter (verksamhetsrevision). Därutöver
granskas om kommunens ekonomiska redovisning är lagenlig och ger en rättvisande bild
(redovisningsrevision), Planering och prioritering av granskningsuppdragen görs utifrån
väsentlighet och risk efter en upprättad revisionsplan. Granskningen utgår från de mål
som kommunfullmäktige beslutat om för de olika verksamheterna. Andra viktiga
utgångspunkter är kommu nallagen, olika speciallagstift ningar och forord ningar, god
revisionssed samt kommunens egna regler och reglementen. Många av de granskningar
som görs syftar till att identifiera problem, föreslå omprövningar av pågående verksamheter
och ge impulser till forbättringar,
Revisorerna har rätt att få de upplysningar de behöver för revisionsarbetet - av styrelse och
nämnder, enskilda ledamöter samt anställda. Det gäller även sekretessbelagd information.
Sekretessen följer med in i revisorernas arbete. Revisorerna kan också begära upplysningar av
yrkesrevisorer, lekmannarevisorer och revisorer i kommunala företag och kommunalförbund
om upplysningar behövs för uppdraget.

-

Vid samtliga granskningar överlämnar de externa revisorerna rappofter till kommunens
revisorer. Utifrån dessa skickas särskilda revisionsskrivelser till kommunstyrelsen, berörd
nämnd/nämnder samt till kommunfullmäktige.

När rapporten är klar
När en revisionsrapport är klar för överlämnande till kommunen skickar revisionsföretaget den
underskrivna missiv tillsammans med revisionsrapporten i digital form till
kommunen@mellerud.se och i pappersform till registrator på kommunstyrelseförvaltningen.
Detta gäller samtliga missiv och revisionsrapporter.

Registrering m.m.
När revisionsrapporten rör kommunstyrelsens ansvarsområden diarieför registratorn missivet
I och med registreringen får kommunchefen (som
ansvarig handläggare) meddelande om att hen tilldelats ärendet.

och rapporten i kommunstyrelsens diarium.

Missiv och revisionsrapport mejlas även till kommunstyrelsens presidie för kännedom.

Rapporten på hemsidan
Registratorn ansvarar för att revisionsrapporten läggs ut på aktuell plats för inkomna
revisionsrapporter på kommunens hemsida.

Anmälan av rappoften
Missiv med revisionsrappot anmäls vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges närmast
kommande sammanträden. I protokollen finns en länk till aktuell plats på hemsidan för inkomna
revisionsrapporter.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Org

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Hantering i kommunstyrelsen
När revisionsrapporten rör kommunstyrelsens ansvarsområden ansvarar kommunchefen för
tjänsteskrivelse och yttrande till kommunstyrelsen. Efter att kommunstyrelsen behandlat
ärendet och fattat beslut expedierar registratorn protokollsutdrag och yttrande till
kommunrevisorerna.

Hantering i nämnden
När revisionsrapporten rör annan nämnd än kommunstyrelsen diarieför registratorn
den i respektive nämnds diarium. I och med registreringen får förvaltningschefen (som ansvarig
handläggare) meddelande om att hen tilldelats ärendet, Missiv och revisionsrapport mejlas även
till nämndens och kommunstyrelsens presidie för kännedom.
Förvaltningschefen ansvarar för tjånsteskrivelse och yttrande till nämnden. Efter att nämnden
behandlat ärendet och fattat beslut expedierar registratorn nämndens protokollsutdrag och
yttrande till kommunens revisorer och till registrator på kommunstyrelseförvaltningen.
Nämndens protokollsutdrag och yttrande anmäls därefter på kommunstyrelsens närmast
kommande sammanträde.

Förlängd remisstid

I varje revisionsrapport anges ett datum när kommunens revisorer senast önskar svar från
styrelsen/nämnden. Om det behövs längre tid för att ta fram förslag till yttrande och beslut
ska styrelsen/nämnden meddela kommunens revisorer detta och ge förslag på nytt datum.
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FöREDRAGNINGSLISTA

METLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelseförva ltn

i

n

2020-03-03

gen

Dnr KS 2020146

ARENDE 11

Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och
Skans 453 i Håverud för 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt stöd till driften
av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 2020.

2, finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.
Sammanfaftning av ärendet
Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud, har den 13
januari 2020 ansökt hos Melleruds Kommun om ett utökat ekonomiskt stöd till driften för 2020.
Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds
hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Där
anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl kommunens invånare som
allmänheten. Föreningen äger även Skans 453, en försvarsanläggning från andra världskriget,

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. övrig tid tar de emot besökare
efter överenskommelse menävenströgästerärvälkomna ineftersom museetärbemannat
året om, Museet fungerar en stor del av året också som turistinformation och är också den
enda platsen i Håverud där man kan få förtäring idet lilla cafeet, utanför högsäsongen.
l(a*ruseet och Ska ns 453 har cirka 3 000 betalande besöka re om å ret.
Under 2019 har föreningen påbörjat renoveringen av det gamla Wätteriet där gamla
ångmaskiner och tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats på grund av dåliga
golvförhållanden. Föreningen har även renoverat taket som läckte regnvatten in i lokalerna.
Dessa arbeten kräver mycket ideellt arbete men även en heldel professionella insatser. Som

föreningen berättat i tidigare ansökningar är intäkterna inte tillräckliga för att sköta en så stor
verKamhet.
Personalkostnaderna har ökat betydligt och kostnader för el, vatten och avlopp
är också stora.
Därför ansöker föreningen nu om ett utökat bidrag för 2020. Som framgår av den ekonomiska
rapporten gjorde förening en större förlust 2019.

Beslutsunderlag

.
.
.

Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2020
Årsberättelse och preliminärt bokslut för 2019.
Arbetsutskottets beslut 2020-02-Ll, 5 32.
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-02-LL

15

s32
Ansökan om ekonomiskt stöd till driften av Kanalmuseet och
Skans 453 i Håverud Jör 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt
stöd till driften av Kanalmus6et och Skans 453 i Håverud för 2020.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.

Sammanfattning av ärendet
Skålleruds hembygdsförening, som driver Kanalmuseet och Skans 453 i Håverud,
har den 13 januari 2020 ansökt hos Melleruds Kommun om ett utökat ekonomiskt
stöd till driften för 2020.
Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på OO 000 kronor till
Skålleruds hembygdsförening. Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings ,
egen hembygdsgård, Där anordnas olika tillställningar flera gånger om året för såväl
kommunens invånare som allmänheten. Föreningen äger även Skans 453,
en försvarsanläggning från andra världskriget.

Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. Övrig tid tar de
emot besökare efter överenskommelse men även strögäster ärvälkomna in
eftersom museet är bemannat året om. Museet fungera-r en stor del av året också
som turistinformation och är också den enda platsen i Håverud där man kan få
förtäring i det lilla cafeet, utanför högsäsongen. lGnalmuseet och Skans 453 har
cirka 3 ÖoO betalande besökareom året.
Under 2019 har föreningen påOciriat renoveringen av det gamla tvätteriet där
gamla ångmaskiner och tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats
pågrund av dåliga golvförhållanden. Föreningen har även renoverat taket som
läckte regnvatten in i lokalerna.
Dessa arbeten kråver mycket ideellt arbete men även en hel del professionella
insatser. Som föreningen berättat i tidigare ansökningar är intäkterna inte
tillräckliga för att sköta en så stor verksamhet,

Personalkostnaderna har ökat betydligt och kostnader for el, vatten och avlopp
är också stora.
Därför ansöker föreningen nu om ett utökat bidrag för 2020. Som framgår av den
ekonomiska rapporten gjorde förening en större förlust 20L9.

Beslutsunderlag

.
.

Skålleruds hembygdsförenings ansökan om bidrag för 2O2O
Årsberättelse och preliminärt bokslut för 2079.

Utdragsbestyrkande

sign
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METLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrelsens

Förslag

a

SAM MANTNÄPTSPNOTO KOLL

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-02-LL

16

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson: Kommunstyrelsen beslutar

att

1, Melleruds kommun beviljar Skålleruds Hembygdsförening 60 tkr i ekonomiskt
stöd till driften av Kanalmusdet och Skans 453 i Håverud för 2020.
2. finansiering sker inom kommunstyrelsens avsatta medel.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

u

Utdragsbestyrkande

n
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MELLERUDS KOMMUNKommunstyrelse kontoret

Skå

20?0

lleruds Hembygdsförening

Museivägen 3

Diarienr

-01- 23
Diarieplanbeteckn.

46472 Håverud

Till KommunsWrelsen och Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

Melleruds kommun har under flera år beviljat ett bidrag på 60 000 kronor till Skålleruds hembygdsförening
en förening med ca 250 medlemmar. Det är vi mycket tacksamma

för. Ordförande sitter även

med

i

styrelsen i NAV, ett nätverk för Arbetslivsmuseer i Väst med 150 museer som stöds av VGR och Västarvet.
Vi har även ordförandeposten i Föreningshusalliansen som har ansvar för driften av Föreningshuset

i

Åsensbruk.
Kanalmuseet är Skålleruds hembygdsförenings egen hembygdsgård. Vi anordnar olika tillställningar flera
gånger om året för såväl kommunens invånare som allmänheten. Vi äger även Skans 453, en

försvarsanläggning från andra världskriget. Den bif. årsberättelsen ger en tydlig bild på föreningens olika
verksamheter.
Kanalmuseet är öppet varje dag från 1 maj till 30 september. övrig tid tar vi emot besökare efter

överenskommelse men även strögäster är välkomna in eftersom museet är bemannat året om. Museet
fungerar en stor del av året också som turistinformation och är också den enda platsen i Håverud där man
kan få förtäring

ivårt lilla caf6, utanför högsäsongen. Museet och Skans 453 har ca 3000 betalande

besökare om året.

Under 2019 har vi påbörjat renoveringen av det gamla tvätteriet där gamla ångmaskiner och tunga
maskiner från kraftstationen har fått byta plats pga av dåliga golvförhållanden. Vi har även renoverat taket
som läkte regnvatten in i lokalerna.

heldel professionella insatser. Som vi har berättat
i tidigare ansökningar är våra intäkter inte tillräckliga för att sköta en så stor verksamhet.
Personalkostnaderna har ökat betydligt och kostnader för el, vatten och avlopp är också stora.
Dessa arbeten kräver mycket ideellt arbete men även en

Därför yrkar vi om ett utökat bidrag för 2O20. Som framgår av vår ekonomiska rapport gjorde förening en
större förlust 2019. Vi hoppas att Melleruds kommun inser betydelsen av Kanalmuseets verksamhet mitt
Dalslands största turistmål och uppskattar föreningens arbete i Håverud. Detta gynnar så väll den lokala

befolkningen som det stora antalet turister som besöker Håverud.

Håverud

13 januari 2020

/-,
Loic

ordförande

Kjerstin Andersson, kassör
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Årsberättelse zOLg
Skå

I

leruds Hem bygdsförening

Grundad: 1952
HembygdsgärdlMuseum: Kanalmuseet i Håverud samt Skans 453 (skyddsvärn från andra
världskriget) vid Brudfjällsvägen nära Glycksjön
Kanalmuseets hemsida: www.

ka

nalmus-get.se

Kontaktperson: Loic Manchec, Bäcken L, 46472 Håverud, tel. 070-640
E-po st: loic@manchec.com

2t 06,

Ansvarig för Skans 453: Jonny de Capretz, tel. 076-853 36 42,
E-post: jdcjdcbegoode@ gmai l.com

Ordförande: Loic Manchec
Sekreterare: Jonny de Capretz
Kassör: Kjerstin Andersson

övriga styrelsemedlemmar: Arne Myhrberg, lna Svartling, Lars Stålborg, Per Mården,
Patrik stridh
Medlemsantal: 250
Antal besökare: ca 3000 betalande

Antalstyrelsemöten: 8
Efter ett händelserikt år 2018, då Dalslands kanal hade sitt 150 års jubileum och Kanalmuseet firade 50 år

i

Håverud, blev 2019 lite lugnare.

ett 40-tal medlemmar. Mötet hölls i Församlingshemmet och efter
mötesförhandlingarna visades ett bildspel om jubileumsåret.
Carin Larsson som arbetade som värdinna på Kanalmuseet iflera år, avslutade sin tjänstgöring. KarlGustav Smed fick då ta hand om receptionen. Kerstin Andersson tillfrågades och tog under
sommaren en stor del av detta arbete. Karl-Gustav fick möjlighet att utfora mer pratiskarbete. Han
har bl.a. renoverat taket på utbyggnaden där det gamla tvätteriet var inrymt under många år.
Många frivilliga hjälpte till att hålla museet öppet under högsäsongen. Hans Dybeus, som har varit
På årsmötet den 16 april deltog

medlem i styrelsen i många år men dragit sig tillbaka av familjeskä1, tog på sig att gå igenom
föreningens och museets skrivelser och katalogisera samt arkivera många dokument.

juni startade föreningen ett nytt litet projekt, Loppisundan runt Höljen. Ett 40-tal utställare
anmälde sig och öppnade sina garage och bodar runt sjön eller valde att hyra bord på Kanalmuseet
och på Dalsland Center. Trots en regnig lördag blev det en lyckad dag tyckte många och föreningen
kommer att fortsätta med loppisrundan även i år, troligen lördag 23 mai.
L

82

Den 6 juni var det dags att traditionsenligt fira Nationaldagen. Spelmän och Dansare på Dal

öppnade firandet med danser och musik framför Dalsland Center, Tommy Johansson, Melleruds

kommuns tidigare kommunalråd, talade, flaggan hissades och för musiken i Kalendersalen stod det
unga rockbandet Valley Land Rockers. Det kom mycket folk och vi serverade som vanligt
jordgubbstårta och kaffe.
Sten Torstensson och Patrick Stridh tog hand om vår årliga konstutställning som bestod av verk av
K-Ragnar.

Efter midsommar startade visningarna på Skans 453 och Jonny de Capretz hade ett tiotal visningar

under sommaren. Jonny har berikat skansen med en utställning med många fotografier från
krigsåren L939-1945.
Den 09 november var det modelltågsmässa på Dalsland Center. Kanalmuseet hade öppet och vi

serverade kaffe och våffla.

"Eld & Ljusfesten runt Höljen" som 2018 flyttades fram till den 27 oktober, ägde rum den 23
november. Återigen medverkade frivilliga krafter till denna magiska kväll. Vägarna och samhällena
lystes upp av ca 2500 marschaller från Församlingshuset i Åsensbruk till Dalslands Konstmuseum i
Upperud. Kanalmuseet hade många besökare (fri entr6) och varmkorv och kaffe och våffla fanns till
mångas glädje. lnne i Hallingsalen visades eldföreställningen "Piraterna" från teatergruppen
Mimilus.
Julmarknaden på Dalsland Center 30 november och 01 december hade många utställare och på
Kanalmuseet kunde man leta efter tomtar och vinna fina priser. Jonny de Capretz och Lars Nilsson
underhöll med härlig julmusik.
Den 20 december, inbjöds och tackades volontärer och andra som på olika sätt hjälpt

Hembygdsföreningen under året, till gemensamt julkaffe. Det serverades gröt och skinksmörgås
samt kaffe och tårta.
Tidigare i år ansökte föreningen om bidrag för att färdigställa utställningen i det gamla tvätteriet.
Kanalmuseet erhöll ett bidrag pä 97 000 kronor för att bygga om utställningen om "Varven i Upperud",
Tunga maskiner från kraftstationen har fått byta plats med de gamla ångmaskinerna. Arbetet pågår
ännu och invigningen av de nya montrarna beräknas bli i början av maj.
Skålleruds hembygdsförening ansökte även om bidrag hos Dalslands Sparbank för att skapa en bok

om utställningen "Drömmen om en kanal". Bidrag på 25 000 kronor beviljades och boken kommer
att visa bilder från denna utställning. Det är en tidslinje från tidigt 1700-tal till dagens samhälle om hur
Dalslands kanal kom till. Boken beräknas blir klar då museet öppnar i maj.
Håverud l0januari 2020
Loic Manchec, ordf.
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PRELIMINÄR BALANSRÄKNING
Skålleruds Hembygdsförening

Räkenskapsår 1 901 -1 91 2
HELA ÅRET

t r')/r'

/

Högsta vernr: A613 (191230)
031 EU-BAS ARL
I.B. är preliminär Reg.nr 86 25 01-0759

/)

Jr,e(

lngående

TILLGANGAR

balans

Utgående balans

%

tillg
0,00

0,00

0,00/o

Omsättningstillgån gar
1510 Kundfordringar
1 630 Avräkning för skatter och avgi
1680 Andra kortfristiga fordringar
i910 Kassa
1 930 Checkräkningskonto
S:a omsättningstillgängar

81.276,00
24.276,00
34.329,00
1.099,99
-48.125,15

3'1.250,00

125,00/o

6.491,00
0,00

26,00/o

1.000,00
-13.748,62

4,00/o

-55,0.%

92.855,84

24.992,38

100,0%

SUMMA TILLGANGAR

92.855,84

24.992,38

100,0%

73.224,93
-55.791,97

73.224,93
-55.791,97

-223,20/o

17.432,96

17.432,96

69,8%

Obeskattade reserver

0,00

0,00

0,00/o

Avsättningar

0,00

0,00

0,0o/o

Anläggningstillgångar

0,0o/o

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2098 Vinst eller förlust från foreg
2099 Årets resultat
S:a eget kapital

293,00/o

Långfristiga skulder
2390 Ovriga längfristiga skulder
S:a längfristiga skulder

-45.000,00
-45.000,00

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2510 Skatteskulder
2710 Personalens kållskatt
2730 Lagst soc avg och särskild lön
2842 Avräkning Kjerstin
2849 Avräkning Loic Manchec
2990 Ovr upplupna kostn och förutbe
S:a kortfristiga skulder

-9.483,52
-7.193,00
-10.962,00
-13.1 16,00
0,00
-2.974,28
-21.560,00
-65.288,80

-1.572,52

-6,30/o

-84.538,00
-105.512,46

-422,20/o

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-92.855,84

-117.079,50

468,5o/o

0,00

-92.087,12

-368,5%

BERÄKNAT RESULTAT
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MagenlaBokföring Vercion:2017:1 @CognghtMagentaDataAB,Lund1996,2OlT Licens:54612151008

-29.000,00 -116,0%
-29.000,00 -116,00/o
0,00
-3.862,00
-7.776,00
-7.263,94
-500,00

KJAnde6sonsBokfölngsbyrå

0,00/o
-15,40/o
-31,10/o

-29,10/o
-2,00/o

-338,30/o
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PRELIMINÄR RESU LTATRÄKNING
Skålleruds Hembygdsförening

Räkenskapsår 1 901

-1 91

Högsta vernr: A613 (191230)
EU-BAS
Kostnadsslagsindelad
ent ÅRt
022
Reg.nr 86 25 01-0759

2

HELA ÅNET

lnnevarande år

RöRELSENS INTÄKTER
NETTOOMSÄTTUtruC
Huvudintäkter
3015 lnträde Skansen
3021 Ljusfest
3025 El till varvsprojektet
3027 Loppis
3030 Medlemsavgifter
3040 Gåva till Föreningen
3041 Tunnan
3045 Hyra, vandrarhemmet
3101 lnträde & Guidning
3102 Servering
3103 Glass
3104 Godis
3105 Böcker/kort
3106 Övriga varor
3'107 Lotter
S:a huvudintäkter

%

orns

1.798,00
3.000,00
10.400,00
1.350,00
23.100,00
1.600,00
814,00
40.000,00
132.251,15

1,00/o
3,60/o
0,50/o
8,00/o
0,60/o
0,30/o
13,80/o
45,80/o

16.560,00
39.472,00

5,70/o
13,70/o

1.392,00
5.563,00
5.458,00
1.570,00

284.328,15

Fakturerade kostnader
3500 Fakturerade kostnader
S:a fakturerade kostnader

0,60/o

0,50/o
1,90/o
1,90/o
0,50/o
98,40/o

4.551,00

1,60/o

4.551,00

1,60/o

Rörelsens sidointäkter

0,00

0,00/o

lntäktskorrigeringar

0,00

0,00/o

288.879,15

100,0o/o

Förändring lager, produkter i arbete, färdiga varor
och på9. arbete f. annans räkning

0,00

0,0o/o

Aktiverat arbete för egen räkning

0,00

0,00/o

39.500,00

13,70/o

SUMMA NETTOOMSÄTTruIruC
övruoa INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter
3910 Hyra o arrende, skyltar mm
3987 Erhållna kommunala bidrag
3988 Bidrag från Riksantikvarieämbete
3989 Ej utnyttjat bidrag från
Riksantikvarieämbete
3991 Bidrag från Dalslands Sparbank
3997 Sjuklöneersättning

60.000,00
97.000,00
-64.789,00
25.000,00
3.225,00

20,80/o
33,60/o

-22,40/o
8,60/o
1,1o/o

1

SUMMA öVRION INTÄKTER

159.937,00

55,4o/o

SUMMA RöRELSENS INTÄKTER

448.816,15

155,4o/o

RöRELSENS KOSTNADER
Råva

och förnödenheter, handelsvaror
ln
material
varor
Glass & Godis
lnköp av böcker
lnköp till serveringen

4010
4011
4012
4013
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MagiltaBoklöring Ve6ion:2017:1 @CopyightMagentaDataAB,Lund1996,2017

-6.694,00
-35.796,75
-3.670,00
-9.282,75

-2,30/o
-12,40/o
-1 ,30/o

-3,20/o

U@ns:54612151008 KJAnde$onsBoLtötingsbytå
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PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING
Skålleruds Hembygdsförening

Räkenskapsår
HELA ÅNTT

1

Högsta vernr: A613 (191230)
022 EU-BAS Kostnadsslagsindelad ent ÅRt
Reg.nr 86 25 01-0759

901 -1 91 2

lnnevarande år

%

oms

S:a råvaror och förnödenheter, handelsvaror

-5.551,00
-8.286,00
-2.414,00
-2.840,44
-1.938,00
-1 .150,00
-32.212,00
-6.000,00
-850,00
-116.684,94

-40,40/o

BRUTTORESULTAT

332.131,21

115,0o/o

Ovriga externa kostnader
5020 Elavgifter
5060 Städning och renhållning
5070 Reparation och underhållav lo
541 0 Förbrukningsinventarier
5460 Förbrukningsmaterial
5500 Reparation och underhåll
5600 Kostnader för transportmedel
5910 Annonsering
5930 Reklamtrycksaker och direktrek
5940 Utställningar och mässor
6073 Gåvor o uppvaktningar
6110 Kontorsmateriel
621 0 Telekommunikation
6230 Datakommunikation + fiber
6250 Postbefordran
631 0 Företagsförsäkringar
6370 Kostnader för bevakning och la
6560 Serviceavgiftertill branschor
6570 Bankkostnader
6950 Tillsynsavgifter myndigheter
6981 Medlemsavgifter
6993 Lämnade bidrag och gåvor
externa

-73.034,68
-200,00
-3.005,00
-2.591,00
-8.991,00
-4.903,00
-65,00
-11.250,00
-1.025,00
-3.616,00
-1.188,00
-3.092,00
-8.733,00
-7.422,10
-50,00
-18.136,00
-10.925,00
-2.500,00
-1.928,50
-2.034,00
-8.350,00
-625,00

-25,30/o

4021 Kostnader för ljusfesten
4023 Kostnader Nationaldagen
4024 Kostnader för Skansen
4025 Kostnader lör julmarknaden
4026 Kostnader för årsmöte
4027 Kostnader för Loppisrunda
4051 Utställning, varvsprojektet
4052 Bokprojektet, Drömmen om en kanal
4610 Arrangemang

Personalkostnader
7010 Löner till kollektivanställda
7011 Lönerfödda 1938-1950
7012 löner fr.o. aug 201910.21 o/o
751 0 Lagstadgade arbetsgivaravgifter
7570 Premier för arbetsmarknadsförs. Fora
7600 Övriga personalkostnader o
styrelsekostnader
7690 Erhållna lönebidrag
S:a personalkostnader

RöRELSERESULTAT FöRE AVSKRIVNINGAR

86

-1 ,90/o

-2,9o/o
-0,80/o

-1,04Ä
-0,70/o
-0,40/o
-11,20/o
-2,10/o
-0,3o/o

-0,1o/o
-1 ,0o/o

-0,90/o
-3,1o/o
-1 ,70/o

0,00/o
-3,90/o
-0,40/o
-1 ,2o/o

-0,40/o
-1 ,10/o

-3,0o/o
-2,60/o
0,00/o
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PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING
Skålleruds Hembygdsförening

Högsta vernr: A613 (191230)
022 EU-BAS Kostnadsslagsindelad ent ÅRt
Reg.nr 86 25 01-0759

Räkenskapsår 1 901 -1 91 2
HELA ÅNET

lnnevarande år

%

o/ns

Avskrivningar av materiella och imateriella

0,00

anläggningstillgångar

RöRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RöRELSENS KOSTNADER
RöRELSERESULTAT

0,00/o

-86.335,81

-29,g%o

0,00

0,0o/o

-535.151,96

-195,20/o

-86.335,81

-29,9o/o

-5.621,31

-2,00/o

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

8400 Räntekostnader
8423 Kostnadsråntor för skatter och

-130,00

S:A FINANSIELLA INTAKTER OCH
KOSTNADER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
BOKSLUTSDISPOSITIONER

RESULTAT FöRE SKATT
Skatt på årets resultat

Magpnta

Bokffiing

-5.751,31

-2,00/o

-92.087,12

-31,9Vo

0,00

0,00/o

-92.087,12

-31,91/o

0,00

o,oo/o

-92.087,12

RESULTAT

Vereion:

2017:1

@

87

Copyight Magenta Data AB, Lund 1996,

2017
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FöREDRAGNINGSLISTA

METLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyre lsefö rva ltn

i

n

2020-03-03

gen

ÄRrruor rz

Dnr KS 2020129

Kompletteringsval av ny ersättare i arbetsutskottet
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mohamed Mahmoud (MP) till ny ersättare
arbetsutskottet.

i

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sofia Larsson (MP) den 14 januari 2020 avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag ska kommunstyrelsen utse en ny ersättare i arbetsutskottet.
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyre lseförva ltn

i

n

2020-03-03

gen

ARENDE 13

Dnr KS 2020129

Kompletteringsval av ny ersättare i förhandlingsdelegationen
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mohamed Mahmoud (MP) till ny ersättare

i

förha ndl i ngsdelegationen,

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Sofia Larsson (MP) den 14 januari 2020 avsagt sig samtliga
föftroendeuppdrag ska kommunstyrelsen utse en ny ersättare i förhandlingsdelegationen.
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MELLERUDS KOMMUN

röneonacNrNGsrrsrA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2020-03-03

Änrnoe r+

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedanstående delegeringsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

A.

AILMÄNNA ÄRENDEN

A 3 övriga allmänna ärenden
3,7 Hemvärnsmän
3,8 Bygdepeng
B

-

7-2/2O2O
KSAU 9 5L/2O2O, 56/2020

s

PERSONALÄRENDEN

B 4 Tillsvidareanställningar
4.3 Tillsvidareanställning ekonomichef
D

.

KSAU g s9/2O2O

SAM HALLSBYGG NADSFORVALTNINGEN

D 18 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden
18.4 Bostadsanpassningsbidrag 9 I2/2OI9, g 7/2020
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MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

2020-03-03

ge n

ARENDE 15

Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

.
r

Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2020-01-28.
Byggnadsnämndens beslut 2020-01-29, $ 2, iärende Ändring av stads- och detaljplaner
genom upphävande av samtliga tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. Dnr KS 2018/89

.

Byggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2020, g 5, att bevilja strandskyddsdispens frtnT kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för ändrad
användning av byggnad, från förråd till bostad, på fastigheten Svankila 1:18.
Dnr 2019.33

o

Byggnadsnämnden beslutade den 29 januari 2020, 5 6, att bevilja strandskyddsdispens frän7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för
tillbyggnad av enbostadshus, förråd och carport på fastigheten Korshamnen 1:9,
Dnr 2019.311.

r
.
.

Finansiell rapport per 2020-0t-3L. Dnr KS 2020/BB.
Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 2020-02-14.
Högsta domstolens beslut 2020-02-26 ang. tillstånd till bergtäK Gatan, Örs-Eriksbyn 1:53.
Dnr KS 2017/110
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

i

n

2020-03-03

gen

ARENDE 16

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Komm

u

nstyrelsens ledamöter och kommu nchefen
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d

iskutera r aKuel la frågor.
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

n

2020-03-03

gen

Änrnor tz
Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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