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§1

Presentation av ny kommunchef
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nya kommunchef, Sophia Vikström, presenterar sig och sin bakgrund.
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Dnr KS 2015/355.003

Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa styr- och ledningssystem för Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Styr- och ledningsprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Melleruds kommun.
Allt arbete ska präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan
beaktas vid alla beslut som fattas.
Styrdokument ska garantera att målen för verksamheten följs. För några år sedan
började förvaltningen se över styrdokumenten. Det framträdde då en bild av att det
var många dokument och otillräcklig uppföljning. Det påbörjades då ett arbete för
att se över dokumenten.
Det visade sig svårt att strukturera styrdokumenten utan att först ha skapat en
styrmodell. Ett behov har framträtt av två styrsystem. Det ena för målstyrning, där
visioner genererar måldokument. Det andra kvalitetsstyrning, där verksamheterna
ska redovisa kvalitetsmål.
Politiska mål behöver föregå budgetprocessen. Intern kontroll är en mekanism för
kontinuerlig rapportering till politiken av vad som har gjorts, vad som inte gjorts
och vad konsekvenserna blir.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2017, § 228, att
1. remittera förslag till Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun till
byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för
synpunkter.
2. remissvaren ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 31 december
2017.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Förslag till Styr-och ledningssystem för Melleruds kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 228.
Byggnadsnämndens beslut 2017-12-20, § 257.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 88.
Socialnämndens beslut 2017-12-20, § 169, med tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 6.

Förslag till beslut på sammanträdet
Marianne Sand Wallin (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa styr- och ledningssystem för Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.
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Samtliga förvaltningschefer
KFS
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Nämndmål för Melleruds kommun 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden
och socialnämndens verksamheter för 2018 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Framtagande av mål för kommunens nämnder är ett led i utvecklingen av
kommunens styrmodell som bl.a. syftar till att förtydliga det politiska uppdraget
och dess styrning av förvaltningen.
Beslutsunderlag
• Förslag till mål för budget 2018 för kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Byggnadsnämndens beslut 2017-11-22, § 237 med förslag till mål för
budget 2018.
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-27, § 14, med förslag
till mål för budget 2018.
• Socialnämndens beslut 2017-11-28, § 149 med förslag till mål för
budget 2018.
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 522.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 5.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att anta målen för nämndplaner för
kommunstyrelsens, byggnadsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden
och socialnämndens verksamheter för 2018 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunchefen
Ekonomichefen
HR-chefen
Samtliga förvaltningschefer
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Dnr KS 2017/742.003

Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
(KAA) 2018-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för kommunens
aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tagit fram riktlinjer för kommunens verksamheter i enlighet
med 29 kap. 9 § Skollagen (2010:800) för att säkerställa efterlevnaden av det
kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA). Riktlinjerna syftar till att
säkerställa att Melleruds kommun har en tydlig organisation för KAA.
Alla ungdomar som omfattas av KAA kontaktas och erbjuds stöd för att återuppta
eller påbörja gymnasieutbildning eller annan yrkesinriktad utbildning genom ett
samarbete mellan kommunens olika verksamheter och andra aktörer.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 95, att
godkänna förslag till nytt reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
(KAA) 2018-2022 och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag
• Förslag på nytt reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar
(KAA) 2018-2022.
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 95.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 2.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reglemente för kommunens
aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 enligt föreliggande förslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
KFS
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Dnr KS 2017/542.003

Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och
bolag samt förtroendevalda inom politiska organ i Melleruds
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta tobakspolicyn för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag
samt förtroendevalda inom politiska organ, daterad 2017-12-07
2. upphäva policy om rökning för anställda i förvaltningar och bolag och
förtroendevalda i politiska organ, daterad 2006-04-19.
Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom regeringens mål om att
mindre än 5 procent av befolkningen ska röka år 2025.
Kommunens förbud mot rökning på arbetstid har gällt sedan 2006. I och med
att användande av e-cigaretter har ökat finns ett behov av att uppdatera och
komplettera kommunens rökpolicy för att tydliggöra vad som gäller även för dessa.
Arbetsutskottet beslutade den 26 september 2017, § 365, att ge t.f. HR-chefen
i uppdrag att ta fram ett förslag till ny rökpolicy för Mellerudss kommun.
Nuvarande Tobakspolicy antagen av kommunfullmäktige enligt § 40 daterad
2006-06-19, beskriver fakta om nikotinets skadeverkningar samt hänvisar till lagar
och hemsidor som var aktuella 2006.
För att renodla våra styrdokument och skapa en aktuell policy bör nuvarande policy
upphävas och ersättas med en uppdaterad tobakspolicy som inkluderar olika former
av tobaksbruk.
Beslutet att sluta röka och snusa är ett personligt beslut som ingen arbetsgivare
kan kräva. Melleruds kommun som arbetsgivare kan däremot möjliggöra och
underlätta för ett rök- och snusfritt liv.
Melleruds kommun vill uppfattas som en hälsofrämjande kommun med friska och
hälsosamma arbetsplatser. Vi vill erbjuda en tobak och rökfri miljö och därmed
bättre förutsättningar för en god hälsa, både för brukare och anställda men också
gentemot medborgare som besöker våra verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 13, att under rubriken
Arbetsgivarens stöd göra följande ändring av meningen Erbjudandet gäller alla
tillsvidareanställda i Melleruds kommun till Erbjudandet gäller anställda i Melleruds
kommun.
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Beslutsunderlag
• Nuvarande rökpolicy för Melleruds kommun.
• Arbetsutskottets beslut 2017-09-26, § 365.
• Förslag till Tobakspolicy för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag
samt förtroendevalda inom politiska organ.
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 517.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta tobakspolicyn för anställda och inhyrda inom förvaltningar och bolag
samt förtroendevalda inom politiska organ, daterad 2017-12-07
2. upphäva policy om rökning för anställda i förvaltningar och bolag och
förtroendevalda i politiska organ, daterad 2006-04-19.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
HR-chefen
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga enhetschefer
Fackliga organisationer
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Dnr KS 2014/379.011

Ny översiktsplan för Melleruds kommun - utvärdering av
medborgardialogen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med ny översiktsplan har påbörjats med en medborgardialog. Ett digitalt
verktyg har använts som har funnits tillgängligt på hemsidan. Det kom in drygt
500 synpunkter, 95% av dem genom verktyget. Resterande synpunkter kom in
genom brev eller mejl. Ambitionen är att även samråd, utställning och färdigt
förslag ska ske digitalt. En utvärdering har gjorts som visar en sammanfattning
av inkomna synpunkter.
Arkitektkonsulten informerar om hur utvärderingen av medborgardialogen
kommer att presenteras via hemsidan, biblioteket och medborgarkontoret.
Beslutsunderlag
• Utvärdering av medborgardialog inför ny översiktsplan nu-2030.
• Arbetsutskottets beslut 2017-12-19, § 501.
• Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 16.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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Dnr KS 2017/522.007

Revisionsrapporten Granskning av det kommunala
aktivitetsansvaret
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC
granskat det kommunala aktivitetsansvaret i Melleruds kommun.
Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och utbildningsnämnden har
en ändamålsenlig verksamhet för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar
16-19 år som säkerställer att skollagens krav uppfylls.
Utifrån våra erfarenheter i granskningen är vår sammanfattade bedömning och vårt
svar på revisionsfrågan att kultur- och utbildningsnämnden delvis har en
ändamålsenlig verksamhet avseende aktivitetsansvaret för ungdomar 16-19 år som
säkerställer att skollagens krav uppfylls.
Utifrån erfarenheterna i granskningen lämnas följande rekommendationer
• Ansvaret för aktivitetsansvaret i kommunen måste tydliggöras och lämpligen
skrivas in i kultur- och utbildningsnämndens reglemente. Nämnden bör tillse att
lämplig information om aktivitetsansvaret kommuniceras på kommunens
hemsida.
• Nämnden behöver förtydliga styrningen inom aktivitetsansvaret och genomföra
en analys av verksamheten för att identifiera behov som grund till en
handlingsplan inkluderat eventuell resurstillsättning. Roller och ansvar mellan
kultur- och utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsenheten behöver
förtydligas. Regelbunden uppföljning av aktivitetsansvaret över tid behöver
införas. Utvärderingen behöver grundas i funktionella mått för att bedöma utfall
och utveckling över tid.
• Samverkan med individ- och familjeomsorgen bedömer vi är ett identifierat
utvecklingsområde och bör vara en kompletterande källa till att kunna tillgodose
de behov vi ser avseende stöd till de ungdomar som har ett påtagligt vård- och
stödbehov. Vi bedömer även att samverkan med externa gymnasier behöver
stärkas, för att så tidigt som möjligt identifiera elever som riskerar hamna inom
kommunens aktivitetsansvar. Det är positivt att det skapas en intern
samverkansgrupp kring ungdomar. Kultur- och utbildningsnämnden bör som
helhet tillse att rutiner avseende samverkan kring aktivitetsansvaret tydliggörs
och lämpligen dokumenteras.
• Nämnden bör utreda i fall en investering i ett mer anpassat system för
aktivitetsansvaret kan vara av värde för verksamheten.
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Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 24 augusti
2017 och beslutade att skicka rapporten till kultur- och utbildningsnämnden med
begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen senast
den 30 oktober 2017.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2017, § 94, att
godkänna förvaltningens förslag till svar till kommunens revisorer på
revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Missiv
Revisionsrapporten Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret.
Lokala föreskrifter – metodbeskrivning för KAA.
Svar till kommunrevisionen
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-20, § 94.
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-10, § 3.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kultur- och utbildningsnämnden
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§8

Nytillkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Nedanstående medborgarförslag har inkommit sedan senaste sammanträdet
i kommunfullmäktige:
Inlämnad av
Besvaras av
Medborgarförslag om att befintlig
gatubelysning från Kanalvägen över
Håverudsbron startas upp igen.

Maria Ihrén
Håverud

Kommunstyrelsen

Dnr KS 2017/746
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§9

Anmälan om inkomna ärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
• Länsstyrelsen i Västra Götaland har den 2 januari 2018 beslutat att utse Marie
Uhrbom (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Mats Persson (MP)
som avsagt sig uppdraget. Dnr KS 2017/706
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner
redovisningen.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 10

Nytillkomna motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar till
kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Inlämnad av
Motion om att bygga ut Sparbanksalongen på
Kulturbruket på Dal

Daniel Jensen (KD)

Dnr KS 2018/47
Beslutsunderlag
• Motion.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige medger att motionen får
läggas fram och överlämnar till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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