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Information
Kan du inte närvara?
Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till
respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för
att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se
eller telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00 sammanträdesdagen.
Adressändring?
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.
Motioner
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare
får motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet.
Interpellation
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.
Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte
själv har möjlighet.
Fråga
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara
skriftligt.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04.
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Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 212O2l för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kom m unful lmä

ktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun

2. godkänner övriga nämnders rapporter.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos for helåret
utifrån nämndernas rapporter.

Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +L3,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen utvecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes, Under 2O20 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-l9, Äterhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet. Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för att
uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.

Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell awikelse.
Budgetawikelsen på + L3,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + t3,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetawikelse på -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden +0,2
medan socialnämnden inte beräknar någon awikelse. Nämndernas budgetawikelse var i
bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott har minskat med -2 mkr.
Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på -6 mkr prognostiserar
ingen awikelse mot budget.
Ärets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget, Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt inom
VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
Prognosen visar på att Mellerud uppffller kravet på god ekonomisk hushållning, De tre
finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås.
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2O2I, $ 213, att

1. uppmana de nämnder som visar underskott attarbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.
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3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsunderlag

. Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för Melleruds kommun
. Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för BN, KUN och SN,
o Arbetsutskottets beslut 202L-L0-05,5 320.
. Kommunstyrelsens beslut 202L-L0-06,5 213,
o Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2021-08-31
BILAGOR
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Diarlenr

Revisorerna

relseko rtto ret

Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2021-08-31 är forenligt med de mål fullmäktige beslutat om.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som dr av betydelse for en god ekonomisk hushållning,
såväl finansiella som for verksamheten'

Vår bedömningär baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen'
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas bedömning är:

att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål fullmäktige
beslutat omfor 2021.
att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål ftir verksamheten.

Mellerud kommuns revisorer
Mellerud 2021-10-II

Johan Lorentåon

Ordforande

\**'t-'

Joacim Magnusson

e

son

Bilagor:
Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport for perioden 2021-01-01 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

-

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas foljande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:
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pwe

Revisionsfråga

Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

o

Är resultaten i
delårsrapporten fören liga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

o
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Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

lnledning

3

Bakgrund

3

Syfte och revisionsfrågor

3

Revisionskriterier

3

Granskningsresultat

4

Lagens krav och god redovisningssed

4

lakttagelser

4

Bedömning

4

God ekonomisk hushållning

4

lakttagelser

4

Bedömning

4
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Inledning
Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig for delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

r
o

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen for
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns forutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,
Förvaltningsberättelsens innehåll,
Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är forenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga for delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfort med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta Pttll är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-06 och
f u m ä kti g e be h a n d a r d e lå rs ra p po rlen 2021 - 1 0 -20
I I

I

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef

Å
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 36,7 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmäktige.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021inle, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2021.

God ekonomisk hushållning
lakftagelser
MåI
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens

finansiella och verksamhetsmässiga må[ som fastställts i budget 2021

.

Av redovisningen framgår att samtliga av de finansiella målen prognostiseras att
uppfyllas.
Av redovisningen framgår att samtliga av verksamhetsmålen prognostiseras att
uppfyllas.
Vi noterar att kommunstyrelsens utvärderar måluppfyllelsen utifrån det prognostiserade
helårsresultatet.
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella målsom
fullmäktige fastställt i budget 2021.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de verksamhetsmålsom
fullmäktige fastställt i budget 2021.

}
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2021^10-05

Lars Dahlin

Tomas Elander

Uppdragsledare

Granskningsansvarg

Denna rapport har uppråttats av Öhrilngs Priiewaterhousecoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av atagen projektplan.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och forlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Delårsbokslut 2021-08-31 och Prognos 212O2l för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag
Kom m unful I mäkti ge beslutar

till beslut

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun

2. godkänner övriga nämnders rappofter.
Kom munstyrelsens besl

ut

Kommu nstyrelsen besl utar

att

1. uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige attdetfinnsen hög riskföratt samtliga nämnderinte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +I3,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5

o/o

av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen uWecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes. Under 2020 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Återhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet. Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för att
uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.

Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott for
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell awikelse.
Budgetawikelsen på + L3,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + 13,7 mkr än
budgeterat, Nämnderna prognostiserar en budgetawikelse på -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden +0,2
medan socialnämnden inte beräknar någon avvikelse. Nämndernas budgetawikelse var i
bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott har minskat med -2 mkr,
Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på -6 mkr prognostiserar
ingen awikelse mot budget.

Justerandes

Utd ragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
B

Ärets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt inom
VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
Prognosen visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre
finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås.
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år.

Beslutsunderlag

. Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 2l20ZI för Melleruds kommun
o Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 212021för BN, KUN och SN.
o Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, S 320.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

Komm unfullmäktige beslutar

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga

nämnders rapporter.

Kom munstyrelsen besl uta r

att

1. uppmana de nämnder som visar underskott attarbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordförande frågar på forslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefen

u"*unou'W
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Komm unstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-05

5 320
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Dnr KS 202L1289

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 212O2L för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänner rapporten for Melleruds kommun.

2. godkänner övriga nämnders rappoter.
Komm unstyrelsen besl utar

1. uppmana

att

de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.

2, meddela kommunfullmäktige att detfinns

en hög riskför att samtliga nämnder inte

uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +13,7 mkr bättre än budget. Resultatet
motsvarar 4,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen utvecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes. Under 2020 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Återhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet. Kommunen har även i år erhållit ersätLning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för att
uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat.

Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell awikelse.
Budgetawikelsen på + 13,7 mkr beror främst på högre skatteintäkter + L3,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetavvikelse på -0,5 mkr, varav kulturoch utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden +0,2
medan socialnämnden inte beräknar någon avvikelse. Nämndernas budgetawikelse var i
bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott har minskat med -2 mkr.
Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på -6 mkr prognostiserar
ingen awikelse mot budget.
Ärets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt inom
VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr,
visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre
Utdragsbestyrka nde
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-10-05

sida
11

finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås,
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år.

Beslutsunderlag

.
o

Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för Melleruds kommun,
Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för BN, KUN och SN'

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun.

2. godkänner övriga

nämnders rapporter.

Komm unstyrelsen besl utar

att

1, uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans.
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskför att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utd ragsbestyrka nde
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nstyrelsen/Kom

m

u

nfu I mä ktige
I

Delårsbokslut 2021-08-31 och prognos 212021. för Melleruds
kommun
Förslag
Komm

u

till beslut
nful lmä ktige beslutar att

1. godkänner rapporten för Melleruds kommun,

2. godkänner övriga

nämnders rapporter.

Kommu nstyrelsen beslutar

att

1, uppmana de nämnder som visar underskott att arbeta för en budget i balans,
2. meddela kommunfullmäktige att detfinns en hög riskl'ör att samtliga nämnder inte
uppnår en budget i balans.

3. uppdra till kommunchefen att sammankalla till en dialog med presidierna för
kommunstyrelsen och kultur- och utbildningsnämnden för att nämnden där ska
redovisa sina åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har tagit fram ett delårsbokslut per augusti och en prognos för helåret
utifrån nämndernas rapporter.
Årets resultat beräknas till +30,3 mkr, vilket är +!3,7 mkr bättre än budget, Resultatet
motsvarar 4,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Det starka resultatet beror på att skatteunderlagsprognosen uWecklats betydligt mer
positivt än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) kalkylerade med när budgeten
fastställdes, Under 2020 var osäkerheten i SKR:s bedömningar av konjunkturen osäker till
följd av Covid-19. Äterhämtningen i svensk ekonomi med ett stärkt konjunkturläge har
skett betydligt snabbare än vad som bedömdes. Detta har medfört en ökning av antalet
arbetade timmar och som innebär högre skatteunderlagstillväxt. Även nämndernas
åtgärder för budgetanpassningar och effekter av pandemin har inneburit lägre kostnader
och bidragit till det höga resultatet, Kommunen har även i år erhållit ersättning för höga
sjuklönekostnader.
Resultatförbättringen från föregående år är en kombination av nämndernas anpassningar för
att uppnå budgetbalans samtidigt som skatteintäkterna har blivit högre än budgeterat,

Resultatförbättringen från prognos 1 med +9 mkr beror på lägre budgetunderskott för
nämnderna som nu sammantaget beräknar en marginell awikelse.
Budgetawikelsen på + 13,7 mkr beror främst på hogre skatteintäkter + I3,7 mkr än
budgeterat. Nämnderna prognostiserar en budgetawikelse på -0,5 mkr, varav kultur-

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltn
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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och utbildningsnämnden -4,5 mkr, kommunstyrelsen +3,8 mkr, byggnadsnämnden
+0,2 medan socialnämnden inte beräknar någon awikelse, Nämndernas
budgetawikelse var i bokslutet -6 mkr. Kultur- och utbildningsnämndens underskott
har minskat med -2 mkr, Socialnämnden som i bokslutet hade ett budgetunderskott på
-6 mkr prognostiserar ingen awikelse mot budget,
Ärets nettoinvesteringar beräknas till 59 mkr, vilket är 71 mkr lägre än budget. Ängenäs
särskilda boende beräknas få ett överskott med 23 mkr och senareläggning av projekt
inom VA-verksamheten medför att investeringsnivån understiger budget med 38 mkr.
Prognosen visar på att Mellerud uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. De tre
finansiella målen och kommunfullmäktiges tre verksamhetsmål bedöms uppnås.
Två av tre arbetsmiljömål uppnås. Sjukfrånvaron har ökat mot samma period föregående år

Beslutsunderlag

.
o

Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för Melleruds kommun.
Delårsrapport 2021-08-31 och Prognos 21202L för BN, KUN och SN.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichefen
Kommunens revisorer
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Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden

sida

2021-09-22

6

Dnr KUN 202UBI

s83

Delårsbokslut och prognos 2, 2O2L
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslutet från januari till och med juli 202I är klart. Förvaltningsekonomen redovisar
delårsbokslutet och prognos 2,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 - Delårsbokslut202I och prognos 2
Delårsbokslut 202L och prognos 2, 2020

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAM TIIANTRÄDESPROTO KO
Sammantrådesdatum

Byggnadsnämnden

za2L-49;22

Dnr 2021.65.004

Prognos 2/ Delårsbokslut 2A2L
Byggnadsnåm ndens beslut
Byggnadsnåmnden godkänner prognos 2 och delårsbokslut tör ZAZL,

Sammanfattning av ärendet
Redovisning av prognos 2 och delårsboklut föreligger.

w

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammantrödesdatum

2021-49-2r

Socialnämnden

s 1le

sida

6

Dnr SN 202U2I6

Delårsbokslut inklusive investeringar och arbetsmiljö
Beslut
Socialnåmnden beslutar att:

1. godkänner redovisning av delårsbokslut 2021.

2.

överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärende
Socialförvaltningen prognosticerar att klara att hålla den tilldelade budgeten för 2AZL. Detta är
en fööättring mot den prognos som lämnades vid prognos 1 i maj då förvaltningen
prognosticerade ett underskott om - 3 800 tkr. Det som förbättrat resultatet sedan dess är dels
att tilldelade statsbidrag kunnat räknas hem fullt ut vilket var för tidigt att göra vid föregående
prognos samt att både Indlvid och Familjeomsorg samt Stöd och service kraftigt förbättrat sina
prognoser. Förvaltningen har arbetat mycket med kostnadskontroll och
kostnadseffektiviseringar och arbetet har gett resultat. Även om statsmedel i år till stor del
hjälper upp resullaLet är flera åtgårder lmplementerade som ger goda förutsättningar att klara
budget nästkommande år även utan statsmedel. En handlingsplan fcir ekonomisk effektivitet år
framtagen för de två områden där förvaltningen kostnadsmässigt ligger över liknande
kommuner; för Individ och familjeomsorgen samt för äldreomsorgen. För IFO syns resultat i
nedåtvändande trender avseende köpt vård och frirsörjningsstöd samt ett väsentligt större
stabilitet i myndighetsutövningen. Ett stort arbete med schemaomställning är redan gjort inom
vård och omsorg rnen arbetet mot högre kostnadseffektivitet i bemanningen fortsätter i enlighet
med handlingsplan som presenteras till nämnd i september i år. Förvaltningen påverkas även i
år mycket av pandemin. Direkta merkostnader som inte staten ger ersättning för har varit
600 tkr hittilts. SjuKrånvaron påverkar i flera led både kostnader och kvalitet. Av nåmndens mål
bedöms 100o/o kunna vara uppfullda tillårsskiftet. Den låga måluppfyllelsen som redovisas i
nyckeltalen för delår förklaras av att många insatser som skulle göras förutsätter att
personalgrupper kan träffas fusiskt vilket hittills under året inte varit mojligt.

Beslutsunderlag

r

Bilaga 3 Delårsbokslut augusti 2021

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att:

1.

godkänner redovisning av delårsbokslut 2021.

2,

överlämna delårsbokslut till kommunfullmäktige.

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

Beslutet skickas

till

Kommunfullmäktige
Revisorer
Ekonornichef
Justerandes ston

tft' kK

Utd ragsbestyrka nde

20

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u n styrelseförua ltn

i

n

202r-L0-L3

gen

Dnr KS 202L1492

ARENDE 2

Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till besl ut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommunenligt
föreliggande förslag, 5 117.

2.

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspohcy för Melleruds kommun, antagen
den 20 december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra Götaland
ställer om". Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till klimatmålet om att den
västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030.
Som ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas klimatlöften
varvid ett av dem är:
Vi använder en

klimabtyrande resepolrty.

Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning och
struktur när tjänsteresor ska genomföras - dels utifrån vägledning men också utifrån säkerhet
och minskad belastning på klimatet.

Beslutsunderlag

r Rexe- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen av fullmäktige den
20 december 2013,5 117.
r Melleruds kommuns klimatlöften
r Kommunstyrelsens beslut 2020-1I-04,5 261.
o Förslag till Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun
o Komm nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2OZI-09-2L, S 293.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, S 218.
u
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

s 218

sida
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Dnr KS 20211492

Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1, anta Resepolicy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, 5 117.
2. upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen
den 20 december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra Götaland
ställer om". Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till klimatmålet om att den
västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030.
Som ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas klimatlöften
varvid ett av dem är:
Vi använder

en klimatstyrande resepolicy.

Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning och
struktur när tjänsteresor ska genomföras - dels utifrån vägledning men också utifrån säkerhet
och minskad belastning på klimatet.

Beslutsunderlag

o

.
.
.
.
.

Rexe- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen av fullmäktige den
20 december 20L3, g 177.
Melleruds kommuns klimatlöften
Kommunstyrelsens beslut 2020-LL-04, 926L.
Förslag till Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 202L-09-21,5 293.

Förslag

till bestut

på sammanträdet

Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anta Resepolr'cy för anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, g 117.

2.

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen den
20 december 20L3.

Ulf Rexefjord (SD) och Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i tredje
stycket under rubrik en Övergripande tillämpningr

J
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
15

Resor i ffänsten ska i första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar.
ändras till
Resor i tjänsten ska i första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det fungerar och
ä r ekon om rs kt försva rba

Beslutsgång

rt

I

Ordförande frågar först på arbetsutskottets förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter på Ulf Rexefjords ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen
avslår detta.

Omröstning begärs
Kom m

u

nstyrelsen god

kä n ner

följa nde besl utsgå

n

g

Ja-röst till avslag till ändringsforslaget.
Nej-röst till bifall till ändringsförslag.

Omröstningsresultat
Med tre ja-röster för avslag till ändringsförslaget och sju nej-röster för bifall till
ändringsförslaget och en som avstår beslutar kommunstyrelsen atL bifalla Ulf Rexerjords

ändringsförslag.

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl
Daniel Jensen
Youseff El-Ghoul
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson

Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefiord
Liselott Hassel
Morqan E Andersson

Pafti
(c)

Ersättare

Pafti

Ja

Avstår

X

(KD
(MP)

X
X

(M)

X

(KIM)

X

(s)
(s)
(s)

X
X
X

(SD)

X

(SD)

X

(c)

X

3

Summa
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Inledning
Utifrån "Klimat 2030-Västra Götaland ställer" om har Melleruds kommun antagit flera
klimatlöften varav resepolicyn är ett av dem.

Vivet att en stor påverkansfaktor på den globala uppvärmningen är transpofter. Med anledning
av det har denna policy tagits fram som ett styrinstrument för ett mer kostnadseffektivt,
klimatneutralt och säkert resande.

Omfattning
Resepolicyn omfattar alla anställda och förtroendevalda och gäller för alla resor och transporter
som sker itjänsten och som betalas av Melleruds kommun,
Resor mellan bostad och arbetsplats omfattas inte av denna policy.

Utöver denna policy ska verksamheterna vid behov utarbeta rutiner för resor och fordon inom
ramen för verksamheten, till exempel i hemvården och inom gata och park.
Avsteg från policyn kan göras i enskilda fall efter beslut av närmaste chef.

övergripande tillämpning

r

o
r
.
.

Möten och tjänsteresor i Melleruds kommuns verksamheter ska genomföras på ett sådant
sätt att klimatet utsätts för så liten påverkan som möjligt. Resor i tjänsten ska i första hand
styras mot kolleKivtrafik, cykel och gång när det fungerar och är ekonomiskt försvarbart.
Flygresandet ska hållas på så låg nivå som möjligt. Resor och transporter av alla slag ska
genomföras på ett effektivt sätt med avseende på tid och kostnad och med en bibehållen
god arbetsmiljö och låg klimatpåverkan.
Resor ska bara ske när det är nödvändigt och i möjligaste mån samordnas, Som alternativ
till fysisk resa uppmuntras användningen av distansmötesformer.

Alla tjänsteresor ska genomföras på ett tryggt och trafiksäkert sätt,
När bil behövs till tjänsteresor ska arbetsgivaren så långt det är möjligt tillhandahålla poolbil
eller hyrbil.
Organisationen ska uppmuntra till hållbart resande även till och från arbetet och göra det
möjligt för distansarbete när det fungerar,

Säkerhet
Kommunens fordon ska hålla god standard och så långt som möjligt vara anpassade för
klimatneutral körning.
Rutin för cykelservice ska finnas så att cyklar är i gott skick och förses med dubbdäck om
cykling ska förekomma vintertid,
Cykelhjälm ska användas när tjänsteresa sker med cykel.

Tillgänglighet
Resepoliryn ska spridas till samtliga anställda och föftroendevalda i Melleruds kommun, Policyn
med riktlinjer ska beaktas vid utformandet av andra styrdokument,

översyn av dokumentet
översyn av policyn sker varje ny mandatperiod av HR-chef,

25

Kommunstyrelsen 2OZt-10' OS
Tilläggsyrkande ärende 9
Sverigedemokraterna anser att det ekonomiska hänsynstagandet bör förstärkas
något i resepolicyn. I tredie stycket "Övergripande tillämpning" bör frasen
" Resor i tiänsten ska i första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när
det fungerar." kompletteras med "och är ekonomiskt försvarbart". Vi yrkar därför
att:
Ny ordalydelse i ovan nämnda stycke ska vara:
Resor i tiänsten ska i första hand styras mot kollektivtrafik, cykel och gång när det
fungerar och är ekonomiskt försvarbart.

För SD-Mellerud

Liselott Hassel
Ulf Rexefiord
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Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Resepolicy för anställda och föftroendevalda inom Melleruds kommunenligt
föreliggande förslag, g

2.

lI7.

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommtn, antagen den20
december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra Götaland
ställer om", Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till klimatmålet om att den
västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030.
Som ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas klimatlöften
varvid ett av dem är:

ianvänder en klimatstyrande resepolicy'

Vi

Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning och
struktur när tjänsteresor ska genomföras - dels utifrån vägledning men också utifrån säkerhet
och minskad belastning på klimatet.

Beslutsunderlag

.
.
".
.

Rexe- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen av fullmäktige den
20 december 2013, g tI7.
Melleruds kommuns klimatlöften
Kommunstyrelsens beslut 2020-LI-04, 9 26]Förslag till Resepolicy för anställda och fortroendevalda inom Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse'

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta Resepolicy ftir anställda och förtroendevalda inom Melleruds kommun enligt
föreliggande förslag, S

2.

L17 '

upphäva nu gällande Rese- och trafiksäkerhetspolicy
december 2013.

ör

Melleruds kommun, antagen den20

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes

Utd ragsbestyrka nde

si
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KOMMUN
Förslag till ny resepolicy
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta föreliggande förslag till ny Resepolicy och
samtidigt besluta att upphäva Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun, antagen

i

december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har skrivit under och anslutit sig till kraftsamlingen 'Västra
Götaland ställer om". Härigenom har kommunen ställt sig bakom att bidra till
klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska var fossiloberoende år 2030. Som
ett led i denna kraftsamling har Melleruds kommun antagit 5 av kommunernas
klimatlöften varryid ett av dem är: 'Vi i använder en klimatstyrande resepolicy".
Förslaget till ny resepolicy är framtaget i syfte att vara ett dokument som ger ledning
och struktur när tjänsteresor ska genomföras. Dels utifrån vägledning men också
utifrån säkerhet och minskad belastning på klimatet.
Beslutsunderlag
www. https : //klimat2030.se/

Rese och trafiksäkerhetspolicy.pdf (mellerud.se)
Utkast: Rutin för tjänsteresor

Beskrivning av ärendet

Att vi använder en klimatstyrande resepolicy innebär enligt direktiven i 'Västra
Götaland ställer om" att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen.
Klimatstyrande innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet,
innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda
alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart
resande till och från arbetet.
Till policyn kommer följa en bilaga; dvs. "Rutin för tjänsteresor", som kommer mera
ingående ta upp hur kommunens förtroendevalda och medarbetare ska förhålla sig till
policyn,

Jeanette Sjölund
Ha ndläggande tjänsteman

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
XXX

Kommunstyrelseförvaltningen

kommunen@mellerud.se
1488 Webbplats : www.mellerud. se

Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 212000-
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Dnr KS 202A1424

Klimat 2O3O - Kommunernas klimatlöften
Kom munstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga.
2, antagna klimatlöften ska ingå som underlag isamband med nämndernas målarbete under
2427.

Reseruationer
Ulf Rexefiord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
forslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har den 12 juni 2020 inbjudits av Klimat 2030 att delta i "Kommunernas
klimatlöften".
Klimat 2030 är en satsning som drivs av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som kan ge
stor utsläppsminskning.
Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften som antas och som sedan genomförs
under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder tillsammans är att kommunerna däruid kan
utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för genomförandet. Den 16 december 2020
har kommunstyrelsens ordförande att bjudits in till Vara konsefthus för att överlämna
kommunens klimatlöften till landshövdingen och regionstyrelsens ordförande.

Klimatnyttan av alla kommuners klimatlöften sammantaget blir då tydlig. I slutet av 2021 följs
arbetet upp och de kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.
bedöms sju av de 20 löftena att genomföras under 2A21, tre är
pågåånde och kommer att fo*sätta under 2021 medan elva löften inte bedöms som realistiska
att uppfylla under 2021.

I bifogat svarsformulär

Av Melleruds kommuns nio löften genomförs sex gemensamt med Dalslandskommunerna och
tre iegen regi.

Beslutsunderlag
. Klimat 2030 - Kommunernas klimatlöften med beskrivning.

.
r
r
.

Dalslands miljö- och energikontors tjänsteskrivelse med bilaga
Melleruds kommuns klimatlöften - formulär'
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-11-03' S 360'
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Kommuns$relsen

Förslag

2020-rr-04

till beslut

sida
35

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta klimatlöften enligt bilaga.

2. antagna klimatlöften

ska ingå som underlag isamband med nämndernas målarbete under

2021.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera årendet för att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en redovisning av de ekonomiska
konsekvenserna för de olika klimatlöftena.

Beslutsgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras.
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Låinsstyrelsen Västra Götala nd
Västra Götalandsregionen
Dalslands miljö- och energiförbund

Utdragsbestyrkande
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs avVästra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till zo3o ska vara en fossiloberoende

i

region.

Under 2o2L satsar Klimat 2o3o extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i
sitt klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Tillsammans kan vi
göra mer!

Svarsformulär
I detta dokument ser ni samma löften och beskrivningar som ni läst tidigare. Vi
har lagt till svarsalternativ till varje löfte och detta svarsformulär ska användas när
ni rapporterar in era klimatlöften för zozr till Klimat 2o3o. Det kan också
användas som formulär till det politiska beslut som krdvs för att kommunen ska
ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge
med vilken kommun det gdller. Ange endast ett kryss per löfte.
a

O

a

Svara "A. Ja, detta ska vi göra zozr" om det är en ny aktivitet/beslut (ex. ta
fram en ny klimatstyrande resepolicy eller sätta upp solceller).
Svara "B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2o2r" om det är
något ni redan gör (ex. använder en klimatstyrande policy eller har satt upp
solceller tidigare som finns kvar.)
Svara "C. Nej, detta kan vi inte göra 2o2L" om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet zozr.

Satsningen vill stötta nya steg som tas zo2t, det ska inte ses som en utvärdering av
respektive kommuns klimatarbete hittills. Huvudfokus för stödinsatser under
2o2t är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B
kan istället bjudas in som goda exempel.
På Klimatzo3o.se/klimatloften har vi samlat "Frågor och svar" samt publicerat
"Fördjupade frågor och svar". Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat
2o3o om ni har frågor.

Senast den r december 2oz.o ska kommunen skicka in svarsformuläretvia
mejl till: klimatzo3o @vgregion.se.

2
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1. Vi anvåinder en klimatstyrande resepolicy.
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljöoch klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och eöjuda alternativ som cykel och
bilpool. Btt plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.

X
n
n

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet eozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozt

z. Vi klimatväxlar

tjänsteresor.

Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten berdknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomiskvärdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda Himatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

3. Våra nya personbilar

är miljöbilar.

Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara "spjutspetsnivå" eller "avancerad nivå" i Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.

X
n
n

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozt

4. Vi ställer krav i upphandling fiir lransportdelen i nya avtal

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla ar,tal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 5o
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte görazozr

.)
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S. Vi deltar i Clkelfrämjandets komrnunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på själwapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

tr
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebdr att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozt
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozL
C. Nej, dettakanvi inte göra zozr

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor ftir boende i kommunala
bostadsbolag.

Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid rninst fem geografiska platser.
Kommunen kan teckna altal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst.
Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjiigt tas ut kommersielit och båras av dem som

utnyttjar tjänsten.

n
tr
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiHar
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter avbiobaserat,
förnybart eller återvunnet material.

nA. Ja, detta ska vi göra zozr
nB. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

xc. Nej, detta kan vi inte göra zozr

4
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9. Vi analyserar inköpens klimattrråverkan

och ställer krav i prioriterad.e

upphandlingar.

Det innebår att kommunen bedömer var Himatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar
under zozt.

X
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte görazozr

ro.Vi använder cirkulära möbler.
Det innebdr att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst ro anställda,
med mer än 5o procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst zo procent cirkulära
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras,
repareras och används på nytt.

X A. Ja, detta ska vi göra zozr
n B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozt
D C. Nej, detta kan vi inte göra zozr
u. Vi möjliggör fiir medborgarna att låna/hyra produkter istället fiir aft köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler håilbara tjänster, att
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.

tl
tl
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

rz. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har måI.
Det innebdr att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn:
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

X
n
n

A. Ja, detta ska vi görazozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, dettakanvi inte göra zozr

5
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13.

Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har måI.
Det innebdr att kommunen beräknar måltidens Himatpåverkan och har satt mål att
klimatpåverkan ska vara maximalt o,9 kg Co,e/måltid i snitt under minst en månad. För
att täcka in aila typer av måltider i verksamheten kan kommunen sdtta mål att nyckeltalet
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till r,7 kg Coze/kg inköpta livsmedel.

X
n
n
14.

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

Vi gör investeringar fiir energieffektiviseringar.
Det innebdr att kommunen har gjort en potentialstudie (kaftläggning av nltta och
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna
byggnader/lokaler.

xA. Ja, detta ska vi göra zozr
trc. Nej, detta kan vi inte göra zoer

nB. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021

15.

Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers Himatpåverkan genom att
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och
energianvändningvid drift, vid minst en (r) byggnation. Antingen i egen regi eller som

kravställning i markanvisning eller detaljplan.

n
n
X

A. Ja, dettaskavi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozt
C. Nej, detta kan vi inte görazozr

16.Vi producerar egen solel.
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solei
eller är delägare i en solcellspark.

tr
X
n
17.

A. Ja, detta skavi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
C. Nej, detta kan vi inte göra zozt

Vi har roo procent fiirnybar el i kommunens elavtal.
Det innebär att kommunen köper too procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.

n
X
tr

A. Ja, cletta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

6
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18.Vi har arbetssätt ftir årlig utsläppsminskning, en kolöoxidbudget
Det innebår att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi ftir en årlig
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt
om 16 procent per år.

n
n
X

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsdtta arbetet 2021
C. Nej, detta kan r,'i inte göra zozr

19.Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (r) investering har gjorts genom grön
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller
liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

tr
X
n

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

zo. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat

till allmänheten

om klimat.

Det innebdr att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om
klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och s\mda på

omställningen.

X
n
n

A. Ja, detta ska vi göra zozr
B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet zozr
C. Nej, detta kan vi inte göra zozr

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
(fyll i på nästa sida)

7
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill lyfta en annan insats som
kommunen anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för Himatet. Detta är en
möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för sitt arbete.

Beskriv koft ert bästa exempel:
Hör fuIIer du i din text. Beskriu endast en (t) åtgörd, ntax 70 rader. Text som hannnan'
bte att kunna lösas.

utanftr rutan kontmer

Kommun: Mellerud
Kontaktperson: Morgan E Andersson
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande
Epost: morgan.e.andersson @mellerud.se

Datum: 2c2c.17-06

Senast den r december zozo ska kommunen skicka in svarsformuläret (som PDF) via mejl

klimatz o3o @vgregion.se

Vi ser fram emot att ta emot era löften!

8
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Titel

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för Melleruds kommun
Fastställd

av
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S

117

Den 20 december 2013

Utbytt den

Ersätter

Sida
Sign

1:5

Inledning
Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transpofter genomförs varje
år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert och
miljöanpassat. Rese- och trafiksäkerhetspolicyn består av:
a

a
a

Policydel
Bilaga 1. Riktlinjer för tillämpning av rese- och trafiksäkerhetspolicyn
Bilaga 2. Krav vid upphandlingar av resor och transporter
Bilaga l. Åtgarder för implementering och uppfoljning

Omfattning
Rese- och trafiksäkerhetspolicyn gätler samtliga anställda och föftroendevalda inom
Melleruds kommunkoncern. Policyn ska tillämpas vid planering och genomförande av alla
resor och transporter som sker itjänsten och som betalas av arbetsgivaren. Policyn ska
tillämpas vid upphandling av resor och transportjänster. Avsteg ifrån policyn kan
godkännas efter beslut av respektive förvaltningschef.

Syfte och mål
Rese- och trafiksäkerhetspolicyn syftar till att styra användningen av resor i tjänsten
inom Melleruds kommunkoncern så att de:

.
.
.

Skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande
Skapar en trygg och säker arbetsmiljö för kommunens anställda vid resor
Minskar kommunkoncernens miljöpåverkan vid resor.

Ansvar
Varje Berörd chef ansvarar för att policyn följs av alla medarbetare. Det innebär att
chefen ska säkerställa att alla medarbetare känner till innehållet i policyn med tillhörande
bilagor samt följa upp att den efterlevs.

Samtliga anställda och förtroendevalda har ett ansvar för att planera sina
tjänsteresor i enlighet med policyn. Detta så att resorna sker på ett samordnat,
kostnadseffektivt, trafiksäkeft och miljöanpassat sätt.
Uppföljning
Melleruds kommun som arbetsgivare ska regelbundet enligt det systematiska
arbetsmiljöarbetet, följa upp verksamheten och identifiera de risker som anställda kan
utsättas för vid resor i tjänsten.
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Riktlinjer och tillämpning

överväg alltid alternativ till att resa innan du bokar resa eller transport. Tjänsteresor ska
planeras, godkännas, bokas och genomföras enligt principerna nedan:

Principer
. Behöver resan göras?

.
.
.

i:

Finns det något annat alternativ till att resa?
Använd i första hand IT-hjälpmedel
överväg alltid alternativet att resa med något annat sätt att kommunicera t.ex,
telefon möte, tel efon konferens el er webbkonferen s.
Gå eller cykla
Vid korta avstånd, välj att promenera eller cykla istället för att ta bilen.
Res kollektivt
Med avseende på såväl effektivitet/kostnad som säkerhet och miljö är allmänna
kommunikationer, i första hand tåg, oftast det bästa alternativet.
I

.

Samåkning

.
.

Samåk med andra. Buss eller minibuss kan ibland vara lämpliga alternativ när
många ska till samma resmå|.
Res med bil
Vid resor med bil ska i första hand kommunens fordon användas.
Flyg
Välj flyg endast om tids- och kostnadsbesparingen motiverar detta.

Kostnadsjämförelse
Vid beräkning av kostnaderna ska hänsyn tas till alla delar, logi, traktamenten, arbetstid
och restid, Avgörande för hur resan genomförs är den totala kostnaden och hänsynen till
t,^Gil,FAl.^eh^l

Lr

or tt\)o^Er

I

rgL

^^h
LrLt

I

sili^
rI

iluu.

Trafiksäkerhet
Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Melleruds kommun som arbetsgivare bär
ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, även för den del av
arbetsmiljön som trafiken utgör. Det gäller oavsett om den anställde kör med
kommunens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil, eller om cykel används (SAM,
Arbetsmiljöverket, AFS 2001: 01).

Anställda och förtroendevalda i Melleruds kommun ska:

.
.
.
.

ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra
tjänsten
alltid planera resor och transporter så att de inte bryter mot gällande
lagstiftningar
visa gott omdöme i trafiken
uppmaningsvis alltid använda cykelhjälm när du cyklar i tjänsten
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Första hjälpen

Den som kommer först till en trafikolycka stannar och hjälper till. Kommunens
medarbetare bör ha kunskaper i första hjälpen. Med kunskap i första hjälpen ökar
förutsättningarna att göra en bra insats.

Miljöpåverkan
Förarens körsätt har stor betydelse för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Det är
möjligt att spara minst IA olo bränsle genom att tillämpa ett sparsamt körsätt. Personal
som kör mycket i tjänsten bör i tjänsten få genomgå utbildning i sparsam körning.

Regler och ersättningar
Resor, transpofter och boende bokas så tiAigt i förväg så att det g år att få bilSetter och
boende till lågpriskostnad. Ändringar och avbokningar ska ske så snart som möjligt. För
nedanstående alternativ klassas följande som normalstandard.
Tåg
Biljetter ska bokas som affärs- eller normalbiljett i andra klass. Första klass kan bokas
undantagsfall. Vid resa med nattåg ges dock möjlighet till egen kup6,
Flvg
Flygresor ska ske till lägsta möjliga kostnad som normalt är ekonomiklass
Båt
Egen hytt med dusch eller bad och toalett.

i

Hotell
Enkelrum med dusch och toalett.
Bil
Egen bil eller hyrbil får användas efter överenskommelse med närmaste chef.
Reseräkningar och reseförskott
Reseräkningar ska lämnas senast inom en månad efter resans slut. För sent inlämnad
reseråkning regleras ej.
Reseförskott ska redovisas senast en månad efter resans slut.

Försäkringar vid tjänsteresor
Kommunen har tecknat reseförsäkringar som gäller för resor i tjänsten. Intyg från
försäkringskassan om att man är sjukförsäkrad krävs vid resor inom EU och vissa andra
länder. Kontakta kommunens försäkringshandläggare för att få försäkringsnummer.

Skadedrabbad kontaktar SOS- International, Köpenhamn
Tel +45 7010 50 50
Fax +45 7010 5056
Skadedrabbad vid vistelse i USA kontaktar fnternational Corporation,

Indianapolis

Tel 1-800-962-6831 (inom USA)
(317)-68s-8904
Fax (317)-637-6634
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Krav vid upphandlingar av resor och transporter

Hyrbilar, tjänstebilar och leasingbilar
Bilar hyrda, leasade eller köpta ska med avseende på huvudsaklig användning uppfylla
följande trafiksäkerhets- och miljökrav:

.
.
.
,
.
.
.
.

Ett bra skydd vid frontal- och sidokollision vilket anses vara uppfyllt om bilen
uppfyller kraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European
New Car Assessment Program)
Ha en tjänstevikt som ligger i intervallet på ca 1000 till ca 1500 kg
Ha huvudstöd och trepunktsbälten på ae platser som används
Ha minst tre mm mönsterdjup på sommardäck och fyra mm på vinterdäck
Ha sommardäck tillverkade utan inblandning av HA-olja
Vara en så energisnål bil som möjligt med hänsyn till den storleksklass man
behöver
Uppfylla EU:s krav avseende utsläpp av hälsovådliga avgaskomponenter.
Vara utrustade med motorvärmare i syfte att minska utsläppen av kolväten och
partiklar

Upphandling av resor och transporter
Motsvarande krav som för inköp/leasing av fordon ska ställas på entreprenörer m.fl. vid
upphandling av transporter för personbefordran. Det ska ställas specifika krav på
trafiksäkerhet och miljöanpassning vid större upphandlingar av transporter av varor och
tjänster, för att styra över till alternativa bränslen.

Upphandling av drivmedel
Vi strävar efter att använda det mest miljöanpassade bränsle som säljs på orten, därför
,.^-L^--ll:-^
L-l-^l^
!------rljs--!--:--^r9tt^-L tLtciltSPUILLJdilsLcr
^1.^ll
^.,
--aa-L---rr:---r-r------r
-5r\d
oil
uPPildiluililg
crv
urdilstg
uLt
ililttrf tdild eil
ut
iltulildiluilng5Kldu5ut
så att vi under avtalstiden kan höja kraven.

Egen bil
Egen bil (privatbil) ska endast i undantagsfall användas i tjänsten och i de fall de
används ska detta ske i samråd med arbetsgivaren. Egen bil som används i tjänsten ska
vara besiktigad och ha gällande trafikförsäkring. Böter för trafikförseelser eller kostnader
i samband med skador på eget fordon ersätts inte av Melleruds kommun.
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till åtgärder för implementering och uppföljning

l. Att personalen känner till och tillämpar reglerna

i policyn

Ansvarig: Berörd chef
a

Information på arbetsplatsträffar

2. Att policyns krav får genomslag i nya upphandlingar

och fordonsval

Ansvari g : ekonomichefen
a

Ansvarar även för dimensioneringen av fordonsparken i samverkan med berörda
verksamhetschefer.

3. Att sparsam körning blir en del av personalens kompetensutveckling
Ansvarig : respektive enhetschef

.
.

All personal informeras om tips och råd för sparsam körning
Personal som kör regelbundet i tjänsten genomgår praktisk utbildning i sparsam
körning.

43

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m
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2021-10-13

ÄneNoe g

Dnr KS 202L1482

för komm u nfu I I mä ktige,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022

Sa

mma nträdespla n

Kommunstyrelsens förslag
Kom m u nf

u

I I

mä

ktige faststä ler

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

I

kom m u nstyrelsen,

till beslut
sa m ma

Ons 20

nträdespla n 2022 enligt följa nde :

april

Ons 21 september

Ons 19 oktober

Ons 25 maj

Ons 16 november

Ons 22 juni

Ons 14 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.
Kommunstyrelsen fastställde den 6 oktober 202I, g 222, sammanträdesplan 2022 för
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag

.
r
.
.

Kalender 2022.
Kommu nstyrelseförva ltni ngens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 202I-09-21, g 306.
Kommunstyrelsens beslut 202I-10-06, S 222.
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SAM MANTRADESPROTO KO LL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

E

222

sida
27

Dnr KS 20ZI|4B2

för kom m u nfu I I mä ktige,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022
Sam ma nträdespla n

kom m u nstyrelsen,

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Komm unfullmäktige fastställer samma nträdesplan 2022 enligt följande

Kommunfullmäktige

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

Ons 20

april

Ons 21 september

Ons 19 oktober

Ons 25 maj

Ons 16 november

Ons 22 juni

Ons 14 december

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande;

Kommunstyrelsen
Ons 12 januari

Ons 6 april

Ons 10 augusti

Ons 5 oktober

Ons 9 februari

Ons 4 maj

Ons 7 september

Ons 2 november

Ons 9 mars

Ons B juni

Kom m u nstyrelsens

ll januari
Tis 25 januari
Tis B februari
Tis22 februari
Tis B mars
Tis 22 mars
Tis

a

Ons 30 november

rbetsutskott

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 21juni

Tis 13 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis B

februari

Tis 19 april

Tis 4 oktober

Tis 1 mars
Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)

Miljö- och hälsorådet
Mån 14 februari

Mån 16

maj

Mån 12

september

Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign

/45t,j
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Mån 5 december

MELLER.UDS KOMMT,lN

SAM MANTNÄO CSPNOTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
22

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 5 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 5 i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

. Kalender 2022.
o Komm nstyrelseförvaltn gens tjä nsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2021-09-2L,5 306.
u

Förslag

i

till beslut

n

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmä ktige fastställer sammanträdesplan 2022 enligt föreligga nde förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

l'/fukl
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

202r-09-2r

rbetsutskott

a

s 306

Dnr KS 202L1482

för komm unfu I lmä ktige, komm u nstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022
Sam ma nträdespla n

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kom m u nfu lmä
I

ktige faststä ler
I

sam ma nträdespla

n 2022 enligt följa nde :

Kommunfullmäktige

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

april
Ons 25 maj
Ons 22 juni
Ons 20

Ons 21

september

Ons 19 oktober
Ons 16 november
Ons 14 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen
Ons 12 januari

Ons 6 april

Ons 9 augusti

Ons 5 oktober

Ons 9 februari

Ons 4 maj

Ons 7 september

Ons 2 november

Ons 9 mars

Ons B juni

Ons 30 november

Komm unstyrelsens arbetsutskott

Tis 11 januari

januari
Tis B februari
Tis22 februari
Tis B mars
Tis 22 mars
Tis 25

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 21juni

Tis 13 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis

B

februari

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 1 mars
Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)

Miljö- och hälsorådet
Mån 14 februari

J

ustera ndes

Mån 16

maj

Mån 12

september

Utd ragsbestyrka nde

n
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Sammanträdesdatum

2021-09-21

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

sida
23

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen beståmmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 5 i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

.
.

Kalender 2022.
Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022
enligt föreliggande förslag.
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-08-31

Diarienummer

Sida

202U482

1 (2)

KS

Kommunfullmäktige

manträdesplan för kom munfu llmäktige, kom mu nstyrelsen,
arbetsutskott och miljö- och hälsoråd 2022
Sa m

Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige faststäl ler samma nträdesplan 2022 enligt följa nde :

Kommunfullmäktige

januari
Ons 23 februari
Ons 23 mars
Ons 26

april
Ons 25 maj
Ons 22 juni
Ons 20

Ons 21

september

Ons 19 oktober
Ons 16 november
Ons 14 december

Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens
arbetsutskott och miljö- och hälsorådet enligt följande:

Kommunstyrelsen

januari
Ons 9 februari
Ons 9 mars

april
Ons 4 maj
Ons B juni

Ons 12

augusti
Ons 7 september
Ons 9

Ons 6

Kom m unstyrelsens

januari
Tis 25 januari
Tis B februari
Tis 22 februari
Tis B mars
Tis 22 mars
Tis 11

a

Ons 5 oktober

Ons 2 november
Ons 30 november

rbetsutskott

Tis 5 april

Tis 9 augusti

Tis 4 oktober

Tis 19 april

Tis 23 augusti

Tis 18 oktober

Tis 3 maj

Tis 6 september

Tis 1 november

Tis 24 maj

Tis 20 september

Tis 15 november

Tis 7 juni

Tis 29 november

Tis 21juni

Tis 13 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ekonomi)
Tis B

februari

Tis 19 april

Tis 4 oktober

Tis 1 mars
Mån 7 mars
Mån 14 mars (reserv)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseforva ltn

KOMMUN

Datum
2021-08-31

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS20211492

2 (2)

Miljö- och hälsorådet
Mån 14

februari

Mån 16 maj

Mån 12

september

Mån 5 december

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 12 $ kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde
med fullmäktige ska hållas.
Enligt 5 $ i kommunfullmäktiges arbetsordning ska ordinarie sammanträde hållas enligt av
fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 25 $ i kommunstyrelsens reglemente framgår att
styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Beslutsunderlag

.

Kalender 2022.

Ingrid Engqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@ mellerud.se
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Dnr KS 20211470

Upphävande av Bidragsregler för studieförbund verksamma i
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, 5 57,

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget

till studieförbundens verksamhet, Västra Götalands Bildningsförbundet beslutade i juni 2017 att
utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Den

3l januari

2018 beslutat kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för kommunalt anslag

till studieförbund verksamma i Melleruds kommun,
Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Förslaget ska redovisas senast september
202L.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för studieförbunden
och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med
det statliga bidragssystemet för studieförbund.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202I,5 210, att fastställa förslag till Riktlinjer
bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Bidragsregler för studt?förbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av
kommunfullmäktige, 2005-05-18, 5 57.
. Kommunstyrelsens beslut 20LB-02-07, g 29.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, g 282.
o Reviderade Regler för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
r Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L,5 290.
r Kommunstyrelsens beslut 202L-t0-06, g 210.
u

i

53

för

MELI-ERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

Kommunstyrelsen

5 2r0

sida
3

Dnr KS 20211470

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun, revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för bidrag till studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommu4 fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, $ 57.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget

till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbundet beslutade i juni 2017 att
utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Den

3l januari 2018 beslutat

kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för kommunalt anslag

till studieforbund verksamma i Melleruds kommun.
Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Förslaget ska redovisas senast september
202L.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för studieförbunden
och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med
det statliga bidragssystemet för studieförbund.

Beslutsunderlag

. Bidragsregler ftir studt?förbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av
kommunfullmäktige, 2005-05-18, 5 57.
. Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, S 29.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-L2-02, 9 282.
. Reviderade Regler för bidrag tillstudieförbund verksamma i Melleruds kommun.
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut Z02L-09-ZL,5 290.
u

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer för bidrag till studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Brdragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, 5 57.

Utd ragsbestyrka nde

Justera

t/bt/,1
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledare
KFS

'""*W"l,lsv

Utd ragsbestyrka nde
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Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun

Antagen av kommunstyrelsen
den 6 oKober 2O21, S 210.

Kommu nstyrelseförvaltnin gen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-posti kommunen@mellerud.se

Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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Syftet med bidraget
Kommunens stöd utgår från de syften som folkbildningsordningen anger för det statliga
stödet till studieförbunden :

.
.
.

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i

.

samhället,
bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
Så kallad uppdragsutbildning är inte bidragsgrundande och inte heller verksamhet som

erhåller bidrag i form av kommunalt aKivitetsstöd el. dyl.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer faststålls årligen
samband med budgetbehandlingen.
Kommu nstyrelsen fördela

r

bidra gen

till respektive

i

stud ieförbu nd.

Fördelningsmodell
Kommunbidraget fördelas enligt den modell som folkbildningsrådet använder för fördelning
av statsbidrag till studieförbund.
Det årliga anslaget till studieförbunden fördelas enligt följande:

.
.

70 procent studiecirklar, (50 procent deltagare och 50 procent studietimmar)
10 procent annan folkbildningsverksamhet (50 procent deltagare och 50 procent

studietimmar)
20 procent kulturarrangemang (antal kulturprogram) Varje studieförbund erhåller en relativ
andel av kommunens totala anslag för studieförbundsverksamhet. Bidraget fördelas
proportionellt mellan studieförbunden, baserat på respektive studieförbunds rappofterade
verksamhet. Ett studieförbunds andel av bidraget motsvarar alltså förbundets andel av den
totala genomförda verksamheten hos samtliga studieförbund i kommunen samt förbundets
andel av det totala antalet unika deltagare hos samtliga studieförbund i kommunen.
Anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på

ett år.
Ansökan och Redovisning
Ansökan om bidrag ska göras senast 30 april varje år på anvisad blankett. Till ansökan ska
bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets -och revisionsberättelse frir senast avslutat
verkamhetsår, Vidare ska årligen inlämnas verksamhetsplan och riktlinjer för kommande
verkamhetsår. För studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna
ska vara utformade så att verksamheten inom Melleruds kommun klart kan utskiljas. Detta
avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse.

Inrappofterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av
kommunbidraget.
Ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent kan inte behandlas.
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Utbetalning av bidrag
Utbetalning av bidraget sker under maj månad.

Bestämmelse angående kontroll
Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer.

Tolkning av bidragsreglerna
Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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SAM MANTRADESP ROTO KOLL

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens arbetsutskott

5

sida

202r-09-21

290

3

Dnr KS 202U470

Riktlinjer för bidrag tall studieförbund verksamma i Melleruds
kommun, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till Riktlinjer ft)r bidrag till studieftirbund
verksamma i Melleruds kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, 5 57.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget
till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsforbundet beslutade i juni 2017 att
utarbeta en ny rekommendation for beräkning av kommunala anslag till de lokala
studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Den 3l januari 2018 beslutat kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell fcir kommunalt anslag
till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.

Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade regler
för studieforbund verksamma i Melleruds kommun. Förslaget ska redovisas senast september
2021.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar for studieförbunden
och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med
det statliga bidragssystemet för studieförbund.

Beslutsunderlag

o Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av
kommunfullmäktige, 2005-05-18, 5 57.
. Kommunstyrelsens beslut 2018-02-07, g 29.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, 9 282.
. Reviderade Regler för bidrag tillstudieförbund verksamma i Melleruds kommun.
. Kom m nstyrelseförva ltn gens tjä nsteskrivelse.
u

Förslag

i

n

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till
Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument Brdragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun, fastställd av kommunfullmäktige 2005-05-18, 5 57.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

2021-09-0

Diarienummer

Sida

K520211470

1 (4)

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma
Melleruds kommun
Förslag

i

till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till "Riktlinjer för bidrag till
studiefcirbund verksamma i Melleruds kommun."

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokument "Bidragsregler
för studieförbund verksamma i Melleruds kommun", fastställd av
kommunfullmäktige 2005-05- 18.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bid raget til I studieförbundens verksam het. Västra Götalands
Bildningsforbundet beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra
Götaland.

3l januari 2018 beslutat

kommunstyrelsen om ny fördelningsmodell för
kommunalt anslag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Den

Den 2 december 2020 fick kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till
uppdaterade regler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Förslaget
ska redovisas senast september 2021.
Förslag till reviderade regler innehåller uppdaterade skrivningar och motsvarande
fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder då det finns fördelar för
studieförbunden och för kommunen om det kommunala bidragssystemet i stor
utsträckning harmonierar med det statliga bidragssystemet för studieförbund.

Beslutsunderlag
. Regler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun fastställda av

.
.
.
.

kommunfullmäktige, 2005-05-18, 5 57.
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-31, 5 29.
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, g 282.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse.
Reviderade Regler for bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5s02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

2021-09-0

Diarienummer

Sida

K520211470

2 (4)

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bidraget till studieforbundens verksamhet. Västra Götalands
Bildningsförbund beslutade ijuni 2017 alt utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna iVästra
Götaland.
Kommunstyrelsen beslutade den 3l januari 2018 om ny fördelningsmodell för
kommunalt anslag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun.
Kommunens regler för studieförbund är antagna av kommunfullmäktige under
2005 och harmonierar inte med den nya fördelningsmodellen som antogs av
kommunstyrelsen 2018,
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) gav den 2 december 2020 kommunchefen
i uppdrag att ta fram förslag till uppdaterade bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till KSAU senast
september 2021.
Analvs
N u va ra nde bidrags reg ler

Melleruds kommun fördelar bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds
kommun. Kommunfullmäktige fastställde 2005 bidragsregler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun. Bidragsmodellen i for studieförbund består av tre
delar:
Grundbidrag, 70 procent.
Målgruppsbidrag, 20 procent.
Volymbidrag, 10 procent.

7.
2.
3.

2018 fastställde kommunstyrelsen ny fördelningsmodell för kommunalt anslag till
studieförbund, för att Västra Götalands Bildningsförbund utarbetade en ny
rekommendation för beräkning av kommunala anslag, vilken fokuserar på de tre
verksamheter:

Studiecirklar och annan folkbildn ingsverksa mhet

.
.
.

Unika deltagare

Studietimmar
Deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

r

Antalkulturarrangemang

Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
. 70 o/o studiecirklar, (50 o/odeltager och 50 % studietimmar)
r 10 o/o ännär'r folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50

.

o/o

studietimmar)
20 o/o kulturarrangemang (antal kulturprogram)

Anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år med en
eftersläpning på ett år. Denna formel används i alla tre verksamhetsformerna

61

A

{l

1l-ra

h
fl-

lr

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

2027-09-0

Diarienummer
KS 20211470

Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av
riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och
regleringsbrev. Folkbildningsrådets huvudsakliga uppgift är att fordela de pengar
som staten ger till folkbildningen, och uWärdera om pengarna används som det är

tänkt.

Västra Götalands Bildningsförbund
Västra Götalands Bildningsförbund är en mötesplats for den samlade folkbildningen
inom regionen. Dit räknas de 10 studieförbundens regionala enheter, 16
rörelsefolkhögskolor, 6 st VGR-skolor, Förvaltningen for kulturutveckling (VGR) och
RF SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland.
Förslag
Förvaltningen föreslår att uppdatera nuvarande bidragsregler och anpassa till den
nya fördelningsmodell för kommunalt anslag, som används i Melleruds kommun
sedan 2018.

till reviderade regler innehåller ny formulering av bidragets syfte, som
regleras i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, samt ny
fördelningsmodell, villkor för ansökan och redovisning, samt utbetalning av bidrag.
Förslag

Överväganden
Kommunikation med studieförbunden verksamma i Melleruds kommun har inte
skett under senaste tiden, det vill säga att kommunstyrelsen inte har kallat
studieförbunden till överläggningar en gång om året. Utan verksamheterna
inkommer med sin redovisning istället. Däför bör den delen strykas i reglerna om
det inte bedöms önskvärt.
44 av 49 kommuner i Västra Götaland följer Västra Götalands Bildningsförbunds
rekommendationer om hur bidrag ska fördelas till de lokala
stud ieförbundsavdelninga rna.
Folkbildningsrådets utbetalning av bidrag styrs genom förordningar, riktlinjer och
regleringsbrev från staten. Västra Götalands Bildningsförbund utkommer med
rekommendationer till kommunerna om hur de bör fördela sina bidrag till
studieförbunden. I bildningsförbundets styrelse sitter representanter från de
studieförbund som bland annat kommunerna utbetalar bidrag till.
Det finns fördelar såväl för kommunen som för studieförbunden att det kommunala
bidragssystemet i stor utsträckning harmonierar med det statliga bidragsystemet
för studieförbund. Det är en enkel och rättvis fördelningsnyckel som baseras både
på studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram. Genom följning av det
statliga regelverket kan kommunen uppnå bättre kontroll, uppföljning och
utvärdering av befintliga verksamheter. Samt att ansökan och redovisning kan ske
vid samma tid, vilket kan anses som fördel för studieförbunden.
Ekonomiska konsekvenser
Förslag till reviderade regler innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds
kommun, då kommunala anslag inte berör volymen på det kommunala bidraget
utan endast fördelningen av totalbelopp.
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Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs
årligen i samband med budgetbehandlingen.
Slutsatser
Kommunstyrelsen bör fastställa förslag till reviderade regler för studieförbund
verksamma i Melleruds kommun.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Bartuseviciute@ mellerud.se

Beslutet skickas till
Kommunens föfattningssamling
ABF

Bilda
FU
SFR
SV

NBV

Mbsk
Sensus
KBV
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida

2020-12-02

Kommunstyrelsen

s 282

2T

Dnr KS 20201521

Beräkning av studieförbundens kommunala anslag 2O2O
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande
förslag.
års beräkning av studieförbundens kommunala anslag i anslutning till att
2022 ärs beräkningsmodell behandlas,

2. ta ställning till 2022

förslag till uppdaterade Bidragsregler för
studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Uppdraget ska redovisas till
kom m u nstyrelsens a rbetsutskott senast septem ber 202 1.

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget

till studieförbundens verksamhet.
Västra Götalands Bildningsförbund beslutade ijuni 20L7 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna iVästra Götaland.
Den 12 september 2019 beslutade VGBs styrelse om oförändrad rekommendation för 2O20.
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det kommunala
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Folkbildningsrådet, FBR, har beslutat (2020-03-23) om att tillfälligt förändra
fördelningssystemet för statsbidrag till studieförbund innebärande att det exeptionella
verksamhetsåret 2020 inte ska utgöra underlag vid fördelning av statsbidrag'

Beslutsunderlag
Skrivelse från Folkbildningsförbundet om beräkningsmodell 2020

.
.
.

Kommunbrev från Västra Götalands Bildningsförbund,
Kom m u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse,

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bifalla 2020 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag enligt föreliggande
förslag.
års beräkning av studieförbundens kommunala anslag ianslutning till att
2022 års beräkningsmodell behandlas.

2. ta ställningtill2022

förslag till uppdaterade Bidragsregler för
Uppdraget ska redovisas till
kommun,
studieförbund verksamma i Melleruds
kom m u nstyrelsens a rbetsutskott senast septem ber 202 1.

3. ge kommunchefen i uppdrag att ta fram

u
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-L2-02

Kommunstyrelsen

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Samhällsvägledaren
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesdatum

sida

2018-02-07

Kommunstyrelsen

1B

Dnr KS 2OIB/45.8O4

52e

2018 års beräkning av studieförbundens kommunala anslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens
kommunala anslag enligt föreliggande forslag.

Sammanfattning av ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell for det
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Styrelsen ser stora fördelar såväl för kommunerna som för studieförbunden att det
kommunala bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med
det statliga.
2018 års rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag
berör inte volymen på det kommunala bidraget utan endast fördelningen av
tota lbeloppet.

Beslutsunderlag

.
.
.
.

2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag
Utbetalning enligt 2018 beräkning av studieförbundens kommunala anslag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2OIB-O7-24.
Arbetsutskottets beslut 2018-02-06, 5 54,

Förslag

titl beslut på

""--"nträdet

Ordförande Tommy W Johansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 2018 års beräkning av studieförbundens
kommunala anslag enligt föreliggande förslag.

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

Beslutet skickas

till

Verksa m hetsutveckla re n

Samhällsvägledarna (Med borga rkontoret)
ABF Mellerud,
Blida
Folku niversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbu ndet Vuxenskola n
Nykterhetsrörelsens bi ld ningsverksa
Medborgarskolan

m

het

Sensus
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
fir

\

Ii;

lrr
r i tll"

I

66

MELLERUDS KOMMUN

KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LI NG

FI|K B

Titel

Bidragsregler för studieförbund verksamma i Melleruds kommun
Fastställd av
Ersätter

KF

q 57

Den 18 mai 2005
Utbytt den

Sida

Siqn

L:2

1. Syftet med bidraget
Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet:

-

att utifrån respektive förbunds idåmässiga förankring, i demokratiska former bedriva
och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

-

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.

-

att stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete.
att ge förutsättningar for mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

2. Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala
organisation godkänts for erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
S k uppdragsutbildning är inte bidragsgrundande och inte heller verksamhet som erhåller
bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd el. dyl.
Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen
i samband med budgetbehandlingen.
Kom m u nstyrelsen

3, Samspel

fördelar bid ra gen ti ll respektive stud ieförbund.

- dialog

Kommunstyrelsen kallar studieförbunden till överläggningar en gång om året.
Överläggningarna sker i dialogform mellan studieförbunden och kommunstyrelsens
representanter för att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn.
Vid överläggningarna diskuteras också samspelet mellan folkbildning och övrig
ku ltu rverksa m het.

4. Fördelning av bidrag
Varje studieförbund erhåller en relativ andel av kommunens totala anslag för studieförbundsverksamhet. Anslaget fördelas som grundbidrag, volymbidrag och målgruppsbidrag.

Definition:
Bidragsgrundande år - Äret före det år Oå UiOraget betalas ut.

Grundbidrag
7Oo/o av kommunens totala bidragsram utbetalas i form av grundbidrag.
Bidraget fördelas utifrån de volym- och målgruppsbidrag som utbetalats under de fem år
som föregår det bidragsgrundande året.
Studieförbund som under det bidragsgrundande året Inte haft någon verksamhet i
kommunen äger ej rätt att erhålla grundbidrag.
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Beräkning för volymbidrag och målgruppsbidrag
Vid beräkning av volymbidrag och målgruppsbidrag används begreppet studietimme.
För studiecirklar räknas det faktiska antalet studietimmar (dock minst nio studietimmar
för att studiecirkeln ska vara bidragsberättigad). Kulturprogram värderas till 7,3
studietimmar.

Volymbidrag
L1o/o dv kommunens totala bidragsram utbetalas iform av volymbidrag. All verksamhet
studieförbundet bedrivit i kommunen räknas in i underlaget för volymbidraget.

Målgruppsbidrag
av kommunens totala bidragsram utbetalas i form av målgruppsbidrag.
Målgruppsbidraget omfattar verksamhet speciellt riktad mot:
- Arbetslösa och arbetssökande
- Första generationens invandrare
- De som på grund av bestående funktionshinder har betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen.
Verksamhet riktad mot personer med bestående funktionshinder viktas så att antalet
studietimmar uppräknas med koefficienten 1,5.
2Oo/a

5, Redovisning
Respektive studieförbundsavdelning skall varje år lämna in en utförlig
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt bokslut. Vidare skall årligen inlämnas
verksamhetsplan och riktlinjer för kommande verksamhetsår.
Om studieförbundsavdelningen omfattar flera kommuner skall det av redovisningen klart
framgå vilken verksamhet som berör bidragsgivande kommun.

6. Utbetalning av bidrag
Bidraget utbetalas årligen, senast under februari månad för grundbidraget och maj för
volym- och målgruppsbidraget.

7. Bestämmelse angående kontroll
Bidragsmottagande organisation har skyldighet att ställa sin räkenskaper och
redovisningshandlingar till förfogande på Oet sätt som kommunen bestämmer.

8. Tolkning. av bidragsreglerna
Tolkning av dessa regler ankommer på kommunstyrelsen.
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Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal212O2L
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verktällda beslut inom tre månader

(kvartal 21202L).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Rapporteringen avser också avbrott
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott,
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera

är följande:

.
o
.
.

SoL-äldreomsorg

Sol-omsorg om personer med funktionshinder
SoL-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård, Anhöriga tackat nej på grund av Covid-l9. Inrapporterat till IVO

För andra kvartalet 2021 finns

den 23 augusti 2021.
Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet, Inrapporterat till IVO den 23 augusti 2021,

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2021-08-31, 5 105,
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-09-2I,5 305.
o Kommunstyrelsens beslut 202I-10-06, g 22L.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

g 22'.

sida
20

Dnr KS 20211258

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal212O2L
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 2l2A2D.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (iVO). Rapporteringen avser också avbrott
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrotL.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera

är följande:

.
o
.
r

SoL-äldreomsorg

Sol-omsorg om personer med funktionshinder
Sol-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För andra kvartalet 2021 finns ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrappofterat till NO
den 23 augusti 2021.

Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till NO den 23 augusti 2021,

Beslutsunderlag

.
.
.

Socialnämndens beslut 202I-08-3I,5 105,
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-09-2L, g 305.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 21202t).

Beslutsgång
Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 20ZI|25B

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
Iag om service till funktionshindrade (LSS) - kvadal 212O2l
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvarLal Zl202L).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). RapporLeringen avser också avbrott
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rappoftera
är följande:

.
.
.
.

SoL-äldreomsorg

Sol-omsorg om personer med funktionshinder
Sol-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrappofterat till IVO
den 23 augusti 2021,
För andra kvartalet 2021 finns

Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till iVO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

.
.

Socialnämndens beslut 2021-08-31, 5 105.
Komm u nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 21202L).

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

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal212O2L
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 212021).

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott
i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera

är följande:

.
.
o
.

SoL-äldreomsorg

Sol-omsorg om personer med funktionshinder
Sol-individ- och familjeomsorg
LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För andra kvartalet 2021 finns ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 $ SoL om korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-19. Inrapporterat till IVO
den 23 augusti 2021.

Vidare finns ett beslut LSS 9 5 3 om ledsagarservice, Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till IVO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

.

Socialnämndens beslut 2021-08-31, 5 105

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

sida

2021-08-31

s los

7

Dnr SN

242!fi5

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal212O2L
Socialnåmndens beslut
Socialnåmnden godkånner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(kvartal 212021).

Sammanfattning av ärendet
Socialnåmnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rappofteringen avser också avbrott
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis. De insatser som avses med skyldighet att rapportera
är följande:

. SoL-äldreomsorg
. Sol-omsorg om personer med funktionshinder
och familjeomsorg
' SoL-individo
LSS-omsorg om personer med funktionshinder
ett beslut angående Äldreomsorg 4 kap 1 g SoL om
korttidsboende alt växelvård. Anhöriga tackat nej på grund av Covid-l9, Inrapporterat till
IVO den 23 augusti 2021.
För andra kvartalet 2021 finns

Vidare finns ett beslut LSS 9 $ 3 om ledsagarservice. Den enskilde har tackat nej till
erbjudandet. Inrapporterat till NO den 23 augusti 2021.

Beslutsunderlag

.

Socialförvaltningens gånsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnåmnden godkänner redovisningen av ej verkställda
beslut inom tre månader (kvartal 2PA2D.

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

Beslutet skickas till
Kommunfullmåktige
Kommunens revisorer
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n

gen

2021-10-13

6

Dnr KS 202L1244

Kompletteringsval av ny ersättare i Föreningsarkivet
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Britt-Marie Magnusson (KD) till ny ersättare

i

Föreningsarkivet.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Ann-Christin Larsson (M) den 25 april 2021 avsagt sig uppdraget
som ersättare i Föreningsarkivet ska kommunfullmäktige utse ny ersättare,
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2021-10-13

Änrnor z
Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fodsätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 5 bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
utuecklingen av lekoch aktivitetsplatser
Motion om att utreda
möjligheterna att
inrätta/bygga ett
säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och

Dnr

Inlämnad

KS 20171733

20t7-12-20

KS 2018/12s

20tB-02-20

DanielJensen
(KD)

KS 2018/s19

20tB-08-27

Jörgen Eriksson
(KrM)

KS 202012s0

2020-04-09

KS 2020/288

KS 20211277

Motionär
Roland

Björndahl (M)

Status
Utreds av kommunstyrelseförva ltn i ngen

Utreds av samhällsbyggndsförualtningen
Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att
Melleruds kommun

Michael Melby

Utreds av kommun-

(s)

styrelseförva ltn i ngen

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

Michael Melby

Utreds av kommun-

2021-05-1

(S) Marianne

styrelseförva ltningen

upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om att
Melleruds kommun
förstärker insatserna
för barns och ungas

1

Sand Wallin (S)

hälsa

75
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Kom m u n styrelseförua ltn
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gen

202L-L0-L3

Beslutsunderlag

o

o

Arbetsutskottets beslut 202L-09-2L,5 307.
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, g 224.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄD ESPROTO KO I-L

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

E

sida
24

224

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fortsätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 5 bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar för fler än
25 medarbetare
Motion om plan for
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser

Dnr

Inlämnad

K520171733

2017-12-20

KS 2018/12s

2018-02-20

KS 2018i519

20rB-08-27

KS 2020/2s0

2020-04-09

KS 202ol2BB

Motion om att utreda

möjligheterna att
inrätta/bygga ett

Motionär

Status

Roland

styre sefö rva ltn

Utreds av kommunI

Björndahl (M)

Daniel Jensen
(](D)

n

gen

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

(KrM)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

Jörgen Eriksson

i

säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva
Motion om att
Melleruds kommun
upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om att
Melleruds kommufl
forstärker insatserna
for barns och ungas

K5202U277

Michael Melby

Utreds av kommun-

(s)

styrelseförva ltn ingen

2020-04-23

Maftin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförualtningen

2021-05-11

Michael Melby
(S) Marianne
Sand Wallin (S)

styrelseförva ltn i ngen

hälsa

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

ryt'c
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Utreds av kommun-

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

Beslutsunderlag

r

Arbetsutskottets beslut 202L-09-21,5 307.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska foftsätta,

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

ilst,t

78

sida
25

MELLER.UDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens

a

SAM MANTRÄDESP ROTO KOLL

rbetsutskott

SammanLrädesdatum

sida

202r-09-27

24

s 3o7

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen ska fodsätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $ bör motion beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva motionen från vidare handläggning.
Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion
Motion om att det ska
bli avgiftsfritt att
lämna sopor för
privatpersoner vid
Hunnebyns

Dnr

Inlämnad

Motionär

KS 20171464

2017-08-15

Anette Levin (L)

KS 20771733

2017-12-20

KS 2018/125

20IB-02-20

KS 2018/519

20LB-08-27

Status
KF Z2l9

återvinningscentral
samt att öppettiderna
ses över för ökad
tillgänglighet
Motion om att ingen
enhetschef inom
Melleruds kommun ska
ha ansvar for fler än
25 medarbetare
Motion om plan för
utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser
Motion om att utreda

möjligheterna att
inrätta/bygga ett

Roland

Björndahl (M)

Utreds av kommunstyre lsefö rva ltn

Daniel Jensen
(KD)

Utreds av samhällsbyggndsforvaltningen

Jörgen Eriksson

Utreds av samhällsbyggnds-

(KrM)

i

n

ge n

förvaltningen

säkert och tryggt sätt
att ta sig över E45 och
Rv 166
Motion om att hela
Åsensbruk ska leva

KS 202012s0

2020-04-09

Michael Melby

(s)

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

79

Utreds av kommunstyrelseförvaltningen

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL

Sammanträdesdatum

sida
25

2021-09-2r

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Motion

Dnr

Inlämnad

Motionär

Status

Motion om att
Melleruds kommun

KS 2020/2BB

2020-04-23

Martin
Andersson (SD)

Utreds av samhällsbyggndsförvaltningen

2021-05-11

Michael
Melby (S)

upphör med
parkeringsbevakning
snarast möjligt
Motion om att
Melleruds kommun
säkerställer resurser
för att förebygga och
bekämpa mäns våld
mot kvinnor och våld
nära relationer
Motion om att
Melleruds kommun
förstärker insatserna
för barns och ungas

KF 2219
KS 202L1276

Marianne Sand

Wallin (S)
i

KS 202U277

202 1-05-1

1

Michael Melby

Utreds av kommun-

(S) Marianne

styrelseförva ltn i ngen

Sand Wallin (S)

hälsa

Förslag

till beslut på sammanträdet

E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och
beslutar att beredningen ska fortsätta.

Ordföranden Morgan

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utd ragsbestyrkande

80
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i

n

202t-t0-73

ge n

ÄRrNor g

Redovisning av obesvarade medborgafförslag
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet, I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9). Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet,
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes,
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgaförslag

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Status

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

KS 20t71327

2017-06-08

Paula
Jacobsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

KS 2018/3ss

20LB-0s-24

Lennart Nor6n

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson

tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid
Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gång-

trafik mellan Violvägen och

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-

fjälls barnstuga i Dals
Rostock

Medborgaförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/34s

2019-06-20

Lars-Göran
Johansson

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 20191416

2019-08-19

Jesper
Lundquist

81

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen
Utreds av
samhällsbyggnads-

förvaltningen
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202r-to-L3

nstyrelseförva ltn i ngen

Medborgaförslag
Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

Inlämnad

Dnr

Inlämnad av
Yvonne och

i

Medborgarförslag om

KS 20191443

2019-09-06

Steefan

Mårtensson

Hannah

KS 20201502

2020-08-04

K5202016L4

2020-10-06

KS 20201777

2020-12-09

KS2O2LILL

2021-01-08

Medborgarförslag om Wå
hundrastplatser i Åsensbruk

KS202LlL7

202L-0L-12

Marie Karlsson

Medborgarförslag om
belysningsstolpe på kullen

KS 20211101

202t-02-L5

Eva och Ronnie
Åkerstedt

KS202rlL44

2021-03-09

K5202U395

202r-06-21

fritidsbank
Medborgarförslag om

väjningsplikt i korsningen
Ka pellgata n/Köpmantorget
Medborgarförslag om

skateboardramp

i

Äsensbruk
Medborgarförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan

Andersson

Ing-Mari
Hultgren

Ludwig
Jonsson

Sten-Göran
Aaraas

vid grönområdet på

Status
Utreds av
samhälls-

byggnadsförualtningen

Utreds av
kommunstyrelseförualtningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Erlandserud
Medborgarförslag om att
skyltar med förkörsrätt
sätts upp vid refugerna
längs Viaduktgatan i

Christian
Karlsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Mellerud
Medborgarförslag om att
plantera japanska
körsbärsträd längs
grönområde vid

Linda Sjötun
Flood

österrådaplan

82

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen
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Kom m u n styre lsefö rua ltn

i

ng

2021-10-13

en

Medborgaförslag

Dnr

Inlämnad

Medborgarförslag om gångoch cykelväg från

KS20ZLl434

202L-07-30

Inlämnad av

Status

Monica

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Algotsson

centralorten till Bloms
Varuhus
Medborgarförslag om
cykelväg på eller bredvid
järnvägen från Håverud till
Mellerud

KS

202Ll4Br

2021-08-30

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2021-09-2L,5 308.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-I0-06, 9 225.
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Mirjam Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KO LL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
26

5 22s

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige god känner redovisni ngen

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9). Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmåls som obesvarade:

Inlämnad av

Status

Paula

Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Dnr

Inlämnad

KS 20171327

2017-06-08

KS 2018/3ss

20LB-05-24

Lennart Nor6n

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson

Medborgaförslag om
utegym i Sunnanå

KS 2019/34s

2019-a6-20

Lars-Göran
Johansson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 20191416

2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgalförslag
Medborgaförslag om
lekplats i Dals Rostocks
tätort tillgängligt för
allmänheten dagtid
Medborgaförslag om

Jacobsson

papperskorg vid
konstgräsplanen
Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

tjälls barnstuga i Dals
Rostock

I ustera

Utdragsbestyrka nde

ndes

HSL,J

84

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN

sida
27

Sammanträdesdatum

2021-i0-06

Kommunstyrelsen

Medborgadörslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

Inlämnad

Dnr

Medborgarförslag

i

Medborgaförslag om
fritidsbank

KS 20191443

2019-09-06

KS 2020/s02

2020-08-04

KS 20201674

2020-10-06

KS 20201777

2020-12-09

Medborgarförslag om

skateboardramp

i

Äsensbruk
Medborgatförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan

Status

Yvonne och

Utreds av
samhälls-

Steefan

Mårtensson

Medborgarförslag om

väjningsplikt i korsningen
Ka pellgata n/Köpma ntorget

Inlämnad av

KS202rlrr

2021-01-08

202rl17

202L-01-12

Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Äsensbruk

KS

Medborgatförslag om
belysningsstolpe på kullen

KS202UL0r

z02t-02-15

vid grönområdet på

Hannah

Andersson

Ing-Mari
Hultgren

Ludwig
Jonsson

Sten-Göran
Aaraas

Marie Karlsson

byggnadsförvaltningen
Utreds av

kommunstyrelseförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Åkerstedt

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva och Ronnie

Erlandserud
Medborgarförslag om att
skyltar med förkörsrätt
sätts upp vid refugerna
längs Viaduktgatan i

KS202rlL44

2021-03-09

KS2O2Ll39s

202r-06-21

Karlsson

Mellerud
Medborgarförslag om att
plantera japanska
körsbärsträd längs
grönområde vid
Österrådaplan

Linda Sjötun
Flood

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

14St',/
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Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

SAM MANTNÄOCSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Medborgafförslag

Dnr

Inlämnad

Medborgarlörslag om gångoch cykelväg från

KS 202L1434

202r-07-30

KS202rl4Br

2021-08-30

sida
2B

Inlåmnad av

Status

Monica

Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Mirjam Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

centralorten till Bloms
Varuhus
Medborgatförslag om
cykelväg på eller bredvid
järnvägen från Håverud till
Mellerud

Beslutsunderlag

.

Arbetsutskottets beslut 20ZL-09-2L,5 308.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

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

Justerandes sign

Utd

Hsw

86

ragsbestyrkande

SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

a

sida
26

202r-09-2r

rbetsutskott

5 308

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap
5 9). Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

Medborgaförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det forslaget
väcktes.
Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgalförslag

Dnr

Inlämnad

Inlämnad av

Status

Medborgarförslag om
lekplats i Dals Rostocks

K520171327

2017-06-08

Paula
Jacobsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2018/35s

20L8-05-24

Lennart Norön

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

KS 2018/360

2018-05-28

Dan Pettersson

Medborgaförslag om
utegym i Sunnanå

K520191345

2019-06-20

Lars-Göran
Johansson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Medborgaförslag om
motorcrossbana i Mellerud

KS 20191416

2019-08-19

Jesper
Lundquist

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

tätod tillgängligt för
allmänheten dagtid
Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen
Medborgarforslag om en
vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppetjälls hotell och
vandrarhem och Kroppe-

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

rjälls barnstuga i Dals
Rostock

J

Utd ragsbestyrka nde

usterandes sign

87

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum
Kommu nstyrelsens

a

Inlämnad

Dnr

Medborgarförslag
Medborgarförslag om
åtgärder på Råggatan
Mellerud

sida
27

2021-09-2r

rbetsutskott

Inlämnad av
Yvonne och

i

Medborgaförslag om
fritidsbank

K520191443

2019-09-06

KS 20201s02

2020-08-04

KS 20201614

2020-10-06

K520201777

2020-L2-09

KS202vrr

2021-01-08

202rl17

2021-0r-L2

Medborgarförslag om

väjningsplikt i korsningen
Ka pel lgata n/Köpma ntorget
Medborgafdrslag om
skateboardramp i
Åsensbruk

Medborgaförslag om
belysning längs gångoch cykelvägen mellan
Odengatan och Ängenäsgatan
Medborgarförslag om två
hundrastplatser i Åsensbruk

KS

Medborgaförslag om
belysningsstolpe på kullen
vid grönområdet på

KS 2021110L

2021-02-75

Steefan
Mårtensson

Hannah

Andersson

Ing-Mari
Hultgren

Ludwig
Jonsson

Sten-Göran
Aaraas

Marie Karlsson

Status
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Utreds av
kommunstyrelseförualtningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen
Utreds av
samhällsbyggnadsförualtningen

Utreds av
samhällsbyggnadsforvaltningen

Åkerstedt

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian

Utreds av
samhällsbyggnads-

Karlsson

förvaltningen

Linda Sjötun

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva och Ronnie

Erlandserud
Medborgafförslag om att
skyltar med förkörsrätt
sätts upp vid refugerna
längs Viaduktgatan i
Mellerud
Medborgarförslag om aft
plantera japanska
körsbärsträd längs

KS202rlr44

2021-03-09

KS202rl39s

202r-06-2r

Flood

gronområde vid
Österrådaplan

Justera nd

Utd ragsbestyrka nde

srgn
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens arbetsutskott

sida
28

202r-09-2r

Medborgatförslag

Dnr

Inlämnad

Medborgarförslag om gångoch cykelväg från
centralorten till Bloms

KS 20211434

2027-47-30

Inlämnad av

Status

Monica

Algotsson

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Mirjam Jager

Utreds av
samhällsbyggnadsförvaltningen

Varuhus
Medborgarförslag om

cykelväg på eller bredvid
järnvägen från Håverud till

KS

202Ll4Br

2021-08-30

Mellerud

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordforanden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

2021-10-13

nstyrelseförva ltn i n ge n

ARENDE 9

Redovisning av besvarade medborgadörslag
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet,

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oKober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborqatförslaq

Dnr

Inkom

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning
Äsensbruk

KS 2018/569

2018-09-25

KS 2018/677

20LB-TL-L2

KS 2019/341

2019-06-11

KS 20L91s47

2019-11-06

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget,

K520201345

2020-05-13

Kommunstyrelsen besl utade
den 9 juni 2021 att bifalla
förslaget.

i

Medborgarförslag om utökade

öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral
Medborgarförslag om att snygga
till f.d. lekplatsen vid Södergatan
Mellerud

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

Medborgaförslag om
hundrastgård i Äsensbruk

i

90

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade
den B september 2021 att
bifalla förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park
klipper gräset och sköter
grönytorna runt om
lekparken regelbundet,

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

n

gen

Medborqaförslaq
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

2021-10-13

Dnr

Inkom

KS 20201427

2020-06-15

Beslut
Kommunstyrelsen beslutade

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

K520201428

2020-06-15

Kommunstyrelsen beslutade

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgadörslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

K52020/434

2020-06-16

Kommunstyrelsen beslutade

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgarförslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/
Bergsgatan

KS 2020/615

2020-10-06

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara under genomförande
med trånvisning till den
trafikå i kerhetshöja nde

åtgard som finns med

i

budgetplanen 2023.
Medborgarförslag om
trafi ksäkerhetshöja nde åtgä rder

KS2021l64t

2020-10-15

K520201643

2020-10-16

K520201678

2020-10-29

vid övergångsstället på
Dalslandsgatan/GC-väg från
Gerdsrud
Medborgarförslag om
trafiksä kerhetshöja nde åtgä rder

vid övergångsställen utanför
Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen
Storgatan/Odengatan
Medborgarförslag om seniorbiljett

91

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget då kommunen inte
äger vägen men ta upp
frågan med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.
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ge n

Medborqadörslaq

Dnr

Inkom

Beslut

Medborgarförslag om buss från
Ängenäs till Nordalsskolan

K520201764

2020-12-07

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23
juni 2021 att avslå förslaget.

Medborgarförslag om gratis
bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+

KS 20201792

2020-L2-L4

Kommunstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds

KS202rl$4

2021-02-09

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att förslaget
anses vara under genomförande med hänvisning till
det arbete som pågår med
kommunens friluftsanläggningar.

KS 20211135

2021-03-05

kommun

Medborgarförslag om förbättring
av socialnämndens kallelser och
protokoll

Socialnämnden beslutade
den 30 mars 2021 att anse
förslaget besvarat med
hänvisning dels till
nämndens pågående
uWecklingsarbete med
kallelser och protokoll enligt
kommunallagens regler och
revisorernas genomförda
granskningar samt

genomförda utbildningar för
presidier, gruppledare,
förualtningschefer och
nämndsekreterare,

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 202L-09-21,5 309.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-t0-06, 9 226.

92

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRAD ESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
29

5 226

Redovisning av besvarade medborgaförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborqatförslaq

Dnr

Inkom

Medborgaförslag om

KS 2018/s69

2018-09-25

KS 20t81677

2018-11-12

hastighetsbeg ränsning
Äsensbruk

Beslut

i

Medborgarförslag om utökade

öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral

Medborgaförslag om att snygga
till f,d. lekplatsen vid Södergatan

i

KS 2019/341

2019-06-1

1

Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade
den B september 2021 att
bifalla forslaget.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses

vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park
klipper gräset och sköter

grönytorna runt om
lekparken regelbundet.

Medborgaförslag om att
kartlägga ödehus på landet

KS 20L91547

2019-11-06

Kommunstyrelsen besl utade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget.

Medborgalförslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020134s

2020-05-13

Kommunstyrelsen besl utade
den 9 juni 2021 att bifalla
förslaget.

Justerandes sign

/45w"

/

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄD ESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

Medborqatförslaq
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

sida
30

Dnr

Inkom

Beslut

KS 20201427

2020-06-15

den 11 augusti 2021 att

Kommunstyrelsen beslutade
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgarfcirslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen beslutade
KS 20201428

2020-06-1s

den'11 augusti 2027 afr.
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits.

Medborgalforslag om
aktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen beslutade
KS 20201434

2020-06-16

den 11 augusti 202L afr.
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits,
Medborgarforslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/
Bergsgatan

KS 2020/61s

2020-10-06

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara under genomförande
med trånvisning till den
traf

i

kå

i

kerh ets höja nde

åtgard som finns med
budgetplanen 2023.
Medborgatförslag om

trafiksäkerhetshöjande åtgärder
vid övergångsstället på

K52020164L

2020-10-15

KS 20201643

2020-10-16

KS 20201678

2420-t0-29

Dalslandsgatan/GC-väg frå n
Gerdsrud

Medborgaförslag om
trafi ksä kerhetshöja nde åtgä rder

vid övergångsställen utanför
Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen
Storgatan/Odengatan
Medborgarförslag om seniorbiljett

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

f45tu

94

i

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
förslaget då kommunen inte
äger vägen men ta upp
frågan med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att åtgardsförslag tas med i
kommunens pågående
arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommu nstyrelsen beslutade
den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-06

Medborsaförslag

Dnr

Inkom

Medborgarförslag om buss från
Ängenäs till Nordalsskolan

KS 20201764

2020-12-07

sida
31

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23

juni 2021 att avslå förslaget.

Medborgarförslag om gratis
bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+

KS 20201792

2020-L2-t4

Kommunstyrelsen beslutade

den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

KS

202rlg4

202r-02-09

Kommunstyrelsen besl utade
den 9 juni 2021 att förslaget
anses vara under genomförande med hänvisning till
det arbete som pågår med
kommunens friluftsanläggningar.
Socialnämnden beslutade

Medborgaförslag om förbättring
av socialnämndens kallelser och
protokoll

KS 2021113s

2021-03-05

den 30 mars 2021 att anse
förslaget besvarat med
hänvisning dels till
nämndens pågående
utvecklingsarbete med
kallelser och protokoll enligt
kommunallagens regler och
revisorernas genomförda
granskningar samt
genomförda utbildningar för
presidier, gruppledare,
förva ltn ingschefer och
nämndsekreterare.

Beslutsunderlag

.

Arbetsutskottets beslut 202I-09-21,5 309.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen

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

Justerandes

Utd

s

H5'J
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommu nstyrelsens

a

sida
29

202r-09-2r

rbetsutskott

s 30e

Redovisning av besvarade medborgafförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sam

manfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.

I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt for kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborqalförslas

Dnr

Inkom

Beslut

Medborgarförslag om
hastig hetsbegränsning
Äsensbruk

KS 2018/s69

2018-09-25

den 9 juni 2021 att åtgärdsförslag tas med i

Kommunstyrelsen beslutade
i

kommunens pågående

arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder

Medborgaförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral
Medborgarförslag om att snygga
till f.d. lekplatsen vid Södergatan
Mellerud

KS20LBl677

2018-11-12

Kommunstyrelsen beslutade

den B september 2021 att
bifalla förslaget,
Kommunstyrelsen beslutade

i

KS 20191341

2019-06-1

1

den 9 juni 2021 att anses
vara tillgodosett med
hänvisning till att gata/park
klipper gräset och sköter

grönytorna runt om
lekparken regelbundet.
Kommunstyrelsen beslutade

Medborgarförslag om att
kartlägga ödehus på landet

KS20r9ls47

Medborgarförslag om
hundrastgård i Åsensbruk

KS 2020134s

2019-11-06

den 9 juni 2021 att avslå
förslaget.
Kommunstyrelsen besl utade

2020-05-13

den 9 juni 2021 att bifalla
förslaget.

Justerandes sign

Utd

96

ragsbestyrka nde
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SAM MANTRÄDESPROTO KO LL

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

Medborsalförslas
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

sida
30

2027-09-2L

rbetsutskott

Dnr

Inkom

Beslut

KS 20201427

2020-06-1s

den 11 augusti 2021 att

Kommunstyrelsen besl utade
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning

till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgarförslag om

aktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen beslutade
KS 20201428

2020-06-1s

den 11 augusti 202I aft.
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning
till de åtgärder som
vidtagits,
Medborgarförslag om
a

ktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen besl utade
KS 20201434

7020-06-16

den 11 augusti 2021 att
anses förslaget vara

tillgodosett med hänvisning

till de åtgärder som
vidtagits.
Medborgaförslag om rondell i
korsningen Norra Kungsgatan/

KS 2020/61s

2020-10-06

Bergsgatan

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att anses
vara under genomförande
med trånvisning till den
traf

i

kå i ke rh ets

höja nde

åtgard som finns med

i

budgetplanen 2023.
Medborgarförslag om
traf ksä kerhetshöja nde åtgä rder
i

KS 20201641

2020-10-1s

KS 20201643

2020-10-16

vid övergångsstället på
Dalslandsgatan/GC-väg från
Gerdsrud
Medborgarförslag om
trafi ksä kerhetshöja nde åtgä rder

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att avslå
forslaget då kommunen inte
äger vägen men ta upp
frågan med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutade

vid övergångsställen utanför

den 9 juni 202I alt åtgardsförslag tas med i
kommunens pågående

Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen
Storgatan/Odengatan

arbete med trafikäkerhetshöjande åtgärder
Kommunstyrelsen beslutade

Medborgarförslag om seniorbiljett
KS 20201678

2020-t0-29

den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202t-09-27

31

Inkom

Beslut

KS 20201764

2020-12-07

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23
juni 2021 att avslå förslaget.

Medborgarförslag om gratis
bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+

KS 20201792

2020-12-14

Medborgar-förslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

KS 202LlB4

Dnr

Medborgalförslag
Medborgarförslag om buss från
Ängenäs till Nordalsskolan

Medborgarförslag om forbättring
av socialnämndens kallelser och
protokoll

Kommunstyrelsen besl utade

den 5 maj 2021 att bifalla
förslaget.

KS

202li 13s

202r-02-09

2021-03-05

Kommunstyrelsen beslutade
den 9 juni 2021 att förslaget
anses vara under genomförande med hänvisning till
det arbete som pågår med
kommunens friluftsanläggningar.
Socialnäm nden beslutade
den 30 mars 2021 att anse
forslaget besvarat med
hänvisning dels till
nämndens pågående
uWecklingsarbete med
kallelser och protokoll enligt
kommunallagens regler och
revisorernas genomförda
granskningar samt

genomförda utbildningar för
presidier, gruppledare,
förva ltn ingschefer och

nämndsekreterare.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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nstyrelseförua ltn i ngen

ÄRenor

ro

Dnr KS 2o2Ll56t

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om Melleruds kommun
är en trygg och attraktiv arbetsgivare
Förslag

till beslut

Kommunfu llmä ktige beslutar

att

1, den enkla frågan får ställas.

2. genom kommunstyrelsens

ordförandes svar anse frågan besvarad

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) har den 11 oktober 2021 ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om om Melleruds kommun är en trygg och attraktiv arbetsgivare,

I

vår roll som politiker är medborgarnas perspektiv och upplevelser viktiga i uårt uppdrag.
Ibland är medborgarna i vår kommun också anställda inom kommunens verksamheter och då
har vi som politiker det yttersta ansvaret som arbetsgivare och för att säkerställa en god
arbeBmiljö.
lJnder pandemin har flertalet svåra beslut kring nödvändig anpassning tagiB och vi
Socialdemokrater vill passa på titfatbt att verkligen tacka alla som har btdragit med fantastiska
insaEer.

Det hindrar inte att det under pandemin tagits några både tueksamma och som vi uppfattar
direkt felaktiga beslut kring personal där vi som Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga som
arbetsgiuare.
Perconalfrågor och arbetsmiljöansvaret har sin speciella delegationsordning, men utifrån
Kommunfullmäktiges ansvar vill vi ändå fråga dig som ansvarig KSQ Morgan E Andersson.

Är du beredd att tillsammans med ansuarig Kommunchef och kommunens HR
avdelning se över de beslut som har tagits kring austängning ifrån arbetsplatsen
pga, graviditet efter V.2O på en av kommunens arhetsplatser?
Motiven för den s-kommunala gruppen att ställa denna enkla fråga är främst tre:

.

o
.

Enligt tillgängliga uppgifter ska två medarbetare som är tillsvrdareanställda ha stängb av
med mycket kort uarsel pga. gravrditet från V.20 utan lön. Orsaken anges vara riskgrupp för
att drabbas av svår sjukdom om de smittas med Covid -19. Kan tolkas som en vällovlig
försiktighebåtgärd om det inte vore för tillvägagångsättet, kort varsel, emot de tuå
anställdas egen vilja och utan lön.
Motsvarande bedömning för övriga gravida kvinnor i kommunens verksamhet, tex inom
förskolan, skolan och äldreomsorgen frnns inte och någon enhetlig bedömning i hela
kommunens verksamhet har ej genomföfts, såvrtt vi känner till.
Kommunen har fantastiska välfärdsarbetare som oftast uppträder som uardagshjältar och vi
Socialdemokrater ser inte denna specifika händelse som ett bra agerande utifrån våra
fasBtällda mål att vi ska sträua efter att vara En Trygg och Attrakttv Arbetsgivare.

Beslutsunderlag

.

Enkelfråga från Michael Melby (S),
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Melleruds kommun en trygg och attraktiv arbetsgivare?
vår roll som politiker är medborgarnas perspektiv och upplevelser viktiga i vårt uppdrag. lbland är
medborgarna i vår kommun också anställda inom kommunens verksamheter och då har vi som
politiker det yttersta ansvaret som arbetsgivare och för att säkerställa en god arbetsmiljö.
I

Under pandemin har flertalet svåra beslut kring nödvändig anpassning tagits och vi Socialdemokrater
vill passa på tillfället att verkligen tacka alla som har bidragit med fantastiska insatser.
Det hindrar inte att det under pandemin tagits några både tveksamma och som vi uppfattar direkt
felaktiga beslut kring personal där vi som Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga som arbetsgivare.

Personalfrågor och arbetsmiljöansvaret har sin speciella delegationsordning, men utifrån
Kommunfullmäktiges ansvar vill vi ändå fråga dig som ansvarig KSO, Morgan E Andersson.

Är du beredd att tillsammans med ansvarig Kommunchef och kommunens HR avdelning se över de
beslut som har tagits kring avstängning ifrån arbetsplatsen pga. graviditet efter V.20 på en av
kommu nens arbetsplatser?
Motiven för den s-kommunala gruppen att ställa denna enkla fråga är främst tre:
a

o

a

Enligt tillgängliga uppgifter ska två medarbetare som är tillsvidareanställda ha stängts av med

mycket kort varsel pga. graviditet från V.20 utan lön. Orsaken anges vara riskgrupp för att
drabbas av svår sjukdom om de smittas med Covid -19. Kan tolkas som en vällovlig
försiktighetsåtgärd om det inte vore för tillvägagångsättet, kort varsel, emot de två
anställdas egen vilja och utan lön.
Motsvarande bedömning för övriga gravida kvinnor i kommunens verksamhet, tex inom
förskolan, skolan och äldreomsorgen finns inte och någon enhetlig bedömning i hela
kommunens verksamhet har ej genomförts, såvitt vi känner till.
Kommunen har fantastiska välfärdsarbetare som oftast uppträder som vardagshjältar och vi
Socialdemokrater ser inte denna specifika händelse som ett bra agerande utifrån våra
fastställda mål att vi ska sträva efter att vara En Trygg och Attraktiv Arbetsgivare.

För Socialdemokratiska kommunala

suppen

Michael Melby
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Nytillkomna motioner
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige medger att motionerna får läggas fram och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Inlämnad av
Ulf Rexefkord (SD)

Motion om pris för visat civilkurage.

Dnr KS 2021/529
Motion om att motioner och medborgarförslag ska vara
besvarade inom ett år,
Dnr KS 2021/565

Beslutsunderlag

.

Motioner.
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Motion
Kommunfullmäktige Mellerud
Pris för visat civilkurage.
takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället
minskar är det lätt att glömma att många duktiga medborgare fakiiskt gör
goda och
I

modiga gärningar.

vi vill att vi från kommunens sida uppmärksammar de medborgare som
agerar
osjälviskt och inte sätter sig själva främst. Det kan handla om att förhindrj
brott,
rådigt ingripande vid en nödsituation, förhindra mobbing med mera,
listan kan
göras lång. Kort sagt i någon situation där man står upp för
sin medmänniska och
samhället på ett sätt som sticker ut. sådana goda exempel bör lyftas fram.
vi
Sverigedemokrater menar därför att Melleruds kommun skall inrätta
ett särskilt pris
för civilkurage.
Vi Sverigedemokrater föreslår därför att:

Melleruds kommun inrättar och årligen delar ut ett pris för visat
civilkurage.

För SD-Mellerud

Ulf Rexefjord

1
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Motion
Om att medborgarförslag samt motioner skall vara besvarade inom ett år och därmed
svara upp till intentionerna i kommunallagen kap 5 S 35.

Vi anser vidare att de motioner och medborgarförslag som är inlämnade skall
synliggöras. Detta för att öka transparensen och ge medborgarna en större inblick i
politiska arbetet. Det minskar också risken för att det kommer in fler medborgarförslag
på samma fråga.

tror att det skulle öka det politiska intresset i kommunen, vilket i förlängningen kan
bidra till ökat valdeltagande och annan politisk aktivitet som bara kan ses som positiva

Vi

effekter i samhället.
Vi förslår därför att:

motioner och medborgarförslag skall vara besvarade inom ett år.
motioner och medborgarförslag som inlämnas synliggörs på exempelvis en tvmonitor i
fönstret på medborgarkontoret.
ör SD-Mellerud
Liselott Hassel
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Nytillkomna interpellationer
Förslag beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av

ärendet

Inlämnad av

den

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande och
styrande majoriteten om att klargöra olika politiska synsätt på
Melleruds kommuns ekonomi
Dnr KS 2021/566

Beslutsunderlag

.

Interpellation
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Michael Melby (S)

lnterpellation Socialdemokraterna i Mellerud
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Till Morgan
Mellerud.

Andersson och den styrande politiska majoriteten

E

i

Att klargöra olika politiska synsätt på Melleruds ekonomi.

Bakgrund
I samband med beslut om budget, tilläggsbudget, delårsbokslut och prognoser som
redovisas i Melleruds kommunfullmäktige perioden 2019 - 202I och även vid beslut

om budget 2022, är utgångspunkten för den politiska debatten våra duktiga
tjä nstepersoners underlag.
Vi flera tillfällen har vi Socialdemokrater försökt föra debatt utifrån vår politiska roll,
dvs. med tyngdpunkt på värderingar och olika synsätt på hur Melleruds kommuns

ekonomi kan och ska förvaltas på bästa sätt utifrån medborgarnas bästa.
Vår syn
Vår partigrupp upplever att det har varit svårt att få utrymme för en mer utförlig
debatt som klargör de olika politiska synsätt som finns på Melleruds kommuns
ekonomi utifrån de dagordningspunkter där vi har försökt lyfta ett alternativt synsätt.
Vi Socialdemokrater anser att det är av stor vikt för Melleruds kommunala demokrati

att en sådan debatt kan hållas, främst för att alla medborgare ska ges möjlighet att ta
del av de olika politiska värderingar och synsätt som finns bland de olika partier som
väljarna valt. Det är även viktigt som en slags varudeklaration för framtiden.
Det som har blivit betydligt bättre det senaste året är de periodvisa prognoser för
kommunens ekonomi som våra tjänstepersoner arbetar fram. Dessa medger numera

en bra och tydlig debatt och där vi synliggör åsiktsskillnader utifrån mer realistiskt
förväntade förutsättninga r.
Våra områden
Det som skiljer oss åt får tydliggöras i själva debatten, men vi Socialdemokrater menar

att den ska omfatta Melleruds kommuns hela ekonomiska situation utan någon
föred ragn i ng ifrå n a nsva riga tjä nste

pe rso ne r.

De områden som vi önskar belysa finns inom utvecklingen av driftsbudget,

investeringsbudget och kommunens balans.
Våra grundfrågor
Våra grundfrågor inför debatten ifrån den Socialdemokratiska kommunala gruppen till

vår KSO Morgan
kommun är:

E

Andersson och den nu styrande politiska majoriteten i Melleruds
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Hur vill ni använda det årliga prognostiserade överskottet på ca 30 miljoner för
Melleruds kommun under perioden 2022 - 2024?

Hur ser ni på det faktum att Melleruds kommun inte någon gång under
mandatperioden har lyckats genomföra de beslut om investeringar som

KF

beslutat?

Vad är det för politiska värderingar och synsätt som ligger bakom den styrande
majoritetens val att inför 2022 avisera att de nya postcovidmedel som regeringen
sänder till kommunens välfärd istället ska användas för att amortera på lån och ha
som främsta målsättning att ytterligare förbättra kommunens soliditet?

e

Michael Melby Socialdemokraterna
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Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförualtningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

r

LänssVrelsens beslut 2021-10-05 om att någon ny ersättare efter Kent Palm (V) inte
kunnat utses. Dnr KS 2021/445.

.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2021.
Dnr 2021/539.

o

Visit Dalsland - revidering av styrdokument (bolagsordning, ägardirektiv, konsortialavtal
och finanspolicy). Dnr 2021/552
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