
 

KALLELSE  
 
2022-11-21 

 
 
 
 

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

 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
DATUM Tisdagen den 29 november 2022, klockan 08.30 – 16.00 
PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Henrik Sandberg (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Michael Melby (S)  
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 29 november 2022, klockan 16.30 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 

 
 

Clas-Göran Janson, kl. 08.35 
Katarina Kjörling 

3 

2  Upphandlingspolicy för Melleruds kommun 
 
 

Elin Holm, kl. 09.30 
Elisabeth Carlstein 

20 

3  Riktlinjer för upphandling och direktupphandling  
i Melleruds kommun  

Elin Holm  
Elisabeth Carlstein 
 

27 

4  Kommunstyrelsens detaljbudget, nämndmål och 
nyckeltal 2023  
 

Lena Francke, kl. 10.00 
Magnus Olsson  
Elisabeth Carlstein 

35 

5  Intern kontrollplan för kommunstyrelsens  
verksamhet 2023 
 

Lena Francke 
Magnus Olsson  
Elisabeth Carlstein 

50 

6  Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 
tilläggsanslag för 2023 
 

Elisabeth Carlstein 68 

7  Tilläggsanslag för socialnämnden 2023 - utöka 
bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden  
 

Elisabeth Carlstein 73 

8  Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport  
2022-08-31 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGOR 

75 

1

mailto:kommunen@mellerud.se
http://www.mellerud.se/


 
 
9  Översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i  

Melleruds kommun 
 

Lars-Göran Berg, kl. 11.00 
Dovile Bartuseviciute 
BILAGA 

81 

10  Ansökan om särskilt bidrag till föreningen Bolstads 
Prästgårds Vänner  
 

Dovile Bartuseviciute 106 

11  Ansökan om bidrag till robotgräsklippare  
 
 

Dovile Bartuseviciute 124 

12  Tillväxt- och näringslivsfrågor  
 
 

Viktor Weiberg, kl. 13.00 128 

13  Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och 
nämnder 2023-2026 
 

Ingrid Engqvist 129 

14  Svar på medborgarförslag om kommunal arbetslivs-
inriktad insats genom drift av lågprisbutik för 
människor med låg eller ingen inkomst i gamla 
Coophuset  

Karl-Olof Petersson 131 

15  Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
  

Karl-Olof Petersson 136 

16  Aktuella frågor 
 
 

 165 

17  Rapporter 
 
 

 166 

18  Verksamhetsbesök 
 
 

Kl. 14.00 167 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
 
  
 

2



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen 2022-71-22

ARENDE 1 Dnr KS 20211641

Ku ltu rstrategi för Mel leruds komm u n 2023-2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun2023-2027
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare.

Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har
uWecklats under det senaste decenniet.

Arbetsutskottet beslutadeden 30 november 202L, g 394, att ge kommunchefen i uppdrag
att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program för Melleruds kommun.
En delredovisning av uppdraget lämnades vid arbetsutskottets sammanträde den
22 mars 2022, g 82.

Enhetschefen för Kulturskolan och kultursamordnaren redovisade då de kontakter med
kulturaktörer och de inspel m,m de fått om hur kultur ska definieras. Vidare redovisades en
plan för det fortsatta arbetet.

En workshop genomfördes den 18 maj 2022i samband med ett extra kommunstyrelse-
sammanträde.

Beslutsunderlag

. Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
o Arbetsutskottets beslut 202L-Ll-30, S 394.
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, g 82.
r Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-18, 5 119.
. Förslag Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
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Kommunfullmäktige

Ku ltu rstrateg i för M el leruds ko m m u n 2023'2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027

enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande kulturpolitiska program for Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, foreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett
brett och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla

invånare och besökare.

Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har

uWecklats under det senaste decenniet.

Arbetsutskottet beslutadeden 30 november 2021, g 394, att ge kommunchefen i uppdrag

att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program för Melleruds kommun.

En delredovisning av uppdraget lämnades vid arbetsutskottets sammanträde den

22 mars 2022, g 82.

Enhetschefen för Kulturskolan och kultursamordnaren redovisade då de kontakter med

kulturaktörer och de inspel m.m de fått om hur kultur ska definieras. Vidare redovisades en

plan för det fortsatta arbetet,

En workshop genomfördes den 18 maj2022 i samband med ett extra kommunstyrelse-

sammanträde.

Beslutsunderlag

o Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
r Arbetsutskottets beslut 202I-LI-30, g 394.
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-22, 5 BZ.
. Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-LB, 5 119.
. Förslag Kulturstrategiför Melleruds kommun 2023-2027.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-rt-t7 KS202rl64t

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se4
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Katarina Kjörling
Kultursamordnare Kulturbruket på Oal

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-1t-r7 KS202rl64t

Clas-Göran Jansson

Enhetschef Kulturskolan

Sida

2 (2)
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MELLERUDS
KOMMUN

Ku lturstrategi Mel leruds kommu n 2023-2027

"Kulturens värden bygger attraktiva samhällen, gemenskap, företag, innovationer och god

hälsa - men det är inte därför den finns. Den finns för att vidga vårt inre och påminna oss

människor om att vi är en del i en större rörelse av rum och tid där vi hela tiden utvecklas"

Ovan är citat från förordet tillVästra Götalandsregionens kulturplan 2O2O-2O23.

lnledning

Denna strategi ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud
oavsett form eller verksamhet. Avsikten är inte att beskriva varje kulturverksamhet separat,
inte heller att alltför detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. I stället anges några

strategier för utveckling, samt vilken roll kommunen har i utvecklingen. Strategin är en

bearbetning av det kulturpolitiska program som antogs av kommunfullmäktige år 2013. I

bearbetningen har hänsyn tagits till det som har hänt i kommunen sedan dess, Denna nya

version har också anpassats till den kulturstrategi Västra Götalandsregionen antog är 2020.
Bearbetningen har gjorts av en grupp bestående av enhetschefen för KulturMellerud och
samordnaren för Kulturbruket på Dal. Under arbetets gång har flera aktörer inom kulturlivet
getts möjlighet att lämna synpunkter och förslaget till ny strategi har varit ute på en bred
remiss.

Kulturperspektiv

I linje med övergripande nationella och regionala dokument är kommunens perspektiv att

Kultur har i sig självt ett egenvärde men spelar även
en viktig roll för utvecklingen av andra områden
exempelvis hälsa, utbildning, näringsliv samt
besöksnäring.
En viktig del av kommunens identitet är betydelsen
av kulturella fundament och mötespunkter.
Kulturen ger röst åt nya id6er och skapar
förutsättningar att förstå andras synpunkter och

åsikter.
Kultur är genom yttrande - och åsiktsfrihet en viktig
beståndsdel i sa m hä llets demokratiska processer.

Kulturen är en kreativ näring och spelar roll för
samhällets tillväxt.
Kultur har betydelse för människors livskvalit6.

a
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Vision Mellerud

Mellerud - en attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen. Vi står för
företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla

generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på

ungdomar och barnfamiljer.
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övergripande kulturinriktning

Melleruds kommun är en attraktiv kommun där människors kreativitet främjas, uppskattas
och ges möjlighet att växa. Vi värnar och står upp för kulturens värde genom att ge

förutsättningar för gemenskap, god hälsa och delaktighet. Kulturen är en av flera byggstenar
i kommunens framtidsbygge och tillväxt.

Den nya kulturstrate gin 2O2l-2O27

Den nya strategin ska konkretisera den aktuella visionen för kommunen avseende kulturen.

Strategin ska ge ledning och peka ut handlingsriktning.

Den skall vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud oavsett form
eller verksamhet. Avsikten är inte att beskriva varje kulturverksamhet separat, inte heller att
alltför detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Syftet är att ange ett antal
strategier för kulturen och dess utveckling, samt vilken roll kommunen ska ta.
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Strategin bygger på internationella, nationella,
regionala och kommunala styrande underlag

o FN:s konvention om barnets rättigheterartikel3l, FN:s konvention om de mänskliga
rättigheterna

o Agenda 2030 - Globala hållbarhetsmål antagen av FN 2015
o De nationella kulturpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009
o Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 202O -2023
o Vision för Melleruds kommun
o Kommunfullmäktigesövergripande mål
o Bibliotekslagen(20L3:801)
o Museilagen(2017:563)

{ff|
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Kommunens roll

Melleruds kommun spelar i huvudsak tre roller för kulturlivet

Möjliggöra/stödja

r Lokaler till kulturlivets förfogande. Bland annat är kommunen ägare till Melleruds båda

biografer och de digitala projektorerna i dem. Verksamheten drivs av föreningar.
r Utrustning uthyres av kommunen som föreningar/privatpersoner får

använda vid evenemang
r Föreningsstöd
o Verksamhetsstöd
e Arrangörsstöd
r "Snabb slant" - stöd vid enstaka evenemang

Utöva/arrangera

r Stimulera ungas deltagande/arrangörskap
e Vara aktiv som arrangör och utövare

Aktivt samverka

Kommunen är huvudansvarig för en mötesarena i form av ett kulturråd som samverkar
genom att:

o Lära känna arrangörer/kulturutövare och deras olika förutsättningar/drivkrafter
samt bekräfta deras verksamhet

o Skapa forum där arrangörer/kulturutövare får möjlighet att mötas och samplanera
r Söka upp arrangörer/kulturutövare för att bredda utbud och samverkan

I alla rollerna ska kommunen sträva efter flexibilitet och hålla armlängds avstånd till det fria
kulturlivet.

1-n
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Strategier för kulturen 2023 - 2027 i Melleruds kommun

Satsa på barn och unga

Ge barn och unga rikliga möjligheter att utöva och uppleva kultur i alla dess former. Detta
bidrar till en gynnsam miljö i kommunen. Ett kreativt klimat för barn och unga är en

betydande tillväxtfaktor för Melleruds kommun i sin helhet.

Samverka inom kommunen, interkommunalt, regionalt och internationellt

Det gäller samverkan mellan kommunen, kulturutövare av olika slag, arrangörer som till
exempel bygdegårdarna, det fristående kulturlivet, näringslivet samt närliggande högskolor
Samverkan ska ske inom kommunen, Dalsland, Fyrbodal och regionen, samt internationellt,
exempelvis med våra vänorter. Kommunen ska aktivt arbeta för att kommunikation och
samverkan blir av.

Ett kulturråd, bestående av representanter för det fria kulturlivet, näringslivet och
kommunen ska bildas för att säkerställa samverkanstrategin. Kommunens Kultur-och
Utbildningsnämnd ansvarar för bildande och genomförande av kulturrådets arbete.

Synliggöra kommunens historia

Kommunens historia ska synliggöras och
användas som en resurs i form av byggnader,
miljöer, traditioner och berättelser för att
skapa attraktivitet, identitet och en god

livsmiljö. Ansvaret vilar på samtliga
förvaltningar i kommunen.

Stimulera återkommande arrangemang i kommunen

De regelbundet återkommande arrangemangen ska fortsatt utvecklas och utökas. De ska

tjäna som inspirationskälla för kulturutövare och kulturkonsumenter i kommunen, likväl som
medel för att locka besökare utifrån och på så sätt vara en del i den externa marknads-
föringen av kommunen. Arrangemang och stöd till arrangemang ska fördelas geografiskt
i kommunen genom bland annat lokala utvecklingsprojekt.

10
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Kommunens ansvar för kulturinstitutioner

Biblioteket som ger kommuninvånare och besökare tillgång till referensservice, litteratur,
tidningar, tidskrifter och film både fysiskt och digitalt. Bibliotekets utbud är, beroende på

medieslag, tillgängligt på plats i biblioteket, via hemlån eller helt digitalt. Biblioteket ansvarar

för den kommunala utställningsverksamheten samt viss programverksamhet. Tillsammans
med kommunarkivarien ansvarar biblioteket för kommunens konstsamling. Biblioteket har

också en viktig funktion som offentligt rum, mötesplats och studieplats där tillgång ges till
datorer och surfplattor mm.

Kulturskolan som erbjuder undervisning i instrumentalspel, sång, dans, skapande
verksamhet och möjlighet att spela/sjunga i ensemble. Kulturskolan står varje år för ett stort
antal offentliga framträdanden i kommunen. Kulturskolan ansvarar för all musikundervisning
i kommunens grundskolor.

Kulturbruket på Dal som är ett självförvaltningsorgan, inom Kultur- och

utbildningsnämndens ansvarsområde, med egen styrelse vilken är ansvarig för
programverksamheten. Kulturbruket på Dal är en kulturscen för hela Dalsland. Genom att
marknadsföra arrangemang, i egen regi bedriva programverksamhet och att hyra ut
salongen för externa arrangörer, är Kulturbruket på Dal en möjliggörare av kultur för, med

och till alla.

Ungdomshuset Stinsen som är ett ungdomshus och en fritidsgård där verksamhet skapas av,

med och för ungdomar i Melleruds kommun. Målgruppen är ungdomar från L2 är och uppåt.
Stinsen vill vara en plats där du som ung själv kan påverka och göra aktiviteter, arrangemang
och starta eller medverka iolika verksamheter. Alla arrangemang är självklartIOO% alkohol-
och drogfria.

Dalsland Center som tillsammans med akvedukten i Håverud är Dalslands största
besökscentrum under maj-september. En stor del av besökarna är utländska gäster.

Verksamheten innefattar bland annat turistinformation, utställningar och konserter.
Även mässor och konferenser anordnas.
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Dalslands konstmuseum är en stiftelse. Konstmuseets chef ansvarar för verksamhetensmål
och strategier. Dalslands konstmuseum ska vara en spännande, nytänkande kulturell
mötesplats och konstarena. Ledordet i museets verksamhet ska vara: konstnärlig mångfald
och spetskompetens med attraktionskraft för en bred publik.

Slutord

Kopplat till kommunens vision är denna kulturstrategi viktig som styrning för att genomföra
vårt välfärdsuppdrag. Kulturen i alla dess former är det kitt som skapar mervärde i allt vårt
arbete i kommunen och ivår dialog med kommuninvånare.

Strategin vilar på nationella, regionala och lokala styrdokument samt markerar kommunens
särskilda ansvar för de dagliga kulturella samspel som krävs för genomförandet.

Vi ser förväntansfullt fram emot denna strategis effekter för kommunens fortsatta
utveckling.

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Fotografer
Bild 1: Katarina Kjörling

Bild 2, 4, 7: Karolina Hultman Wessman

Bild 3, 6: Filip Björndahl

Bild 5: Antoni Shkraba

Bild 8: Martin Gustavsson

Morgan E Andersson

Kom m u nstyrelse ns o rdföra nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-05-18

sida
9

s 119 Dnr KS 202U64L

Workshop om ny kulturtrategi för Melleruds kommun
Välkommen tillen eftermiddag med workshop inför kommunens framtagande av ny
kulturstrategi.

Ni kommer att träffa Eva Pettersson, konsulent på Förvaltningen för kulturutveckling,
Katarina Kjörling, Kulturbruket på Dal och Clas-Göran Janson, Kulturskolan.

Eva kommer att vägleda oss i frågor som kan definieras som - Kulturens roll i kommunen?
Kommunens roll i kulturen?

Läs gärna viKiga dokument som kommunens översiktsplan, kommunens vision och andra
styrdokument.

sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-22

sida
4

5 82 Dnr KS 2ozU64L

KulturpolitisK program för Melleruds kommun, delrappoft

Arbetsutskoftets beslut

Arbetsutskottet god kä n ne r redovisn i ngen av de I ra pporten.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, foreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare.

Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har
uWecklats under det senaste decenniet.

Arbetsutskottet beslutadeden 30 november 2021, 5 394, att ge kommunchefen i uppdrag att
göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program för Melleruds kommun. En
delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2022.

Enhetschefen för Kulturskolan och kultursamordnaren redovisar de kontaker med kulturaktörer
och de inspel m.m de fått om hur kultur ska definieras. Vidare redovisas en plan för det
fortsatta arbetet,

Beslutsunderlag

. KommunfullmäKiges beslut 2014-A2-26, g 4.

. Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
r Arbetsutskottets beslut 2021-11-30, 5 394

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen av
delrapporten.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
202t-tL-30

sida
3

S 394 Dnr KS 202L/64r

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun' revidering

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt program

för Melleruds kommun.

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars

2422.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det

dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktorer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och

besökare.

Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har

utvecklats under det senaste decenniet.

Beslutsunderlag

r Kommunfullmäktiges beslut 2014-42-26, g 4.
. Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
r Presentation/diskussionsmaterial

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn och uppdatering av kulturpolitiskt proqram

för Melleruds kommun.

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars

2422.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Kultur- och utbildningschefen
Enhetschef Kulturskolan
Kultursamordnaren

Justerandes sign Utdragsbestyrkände
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Inledning
Detta program ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud
oavsett form eller verksamhet. Avsikten är inte att beskriva varje kulturverksamhet
separat, inte heller att alltför detaljerat beskriva vad som ska göras iframtiden, Istället
anger programmet några strategier för utveckling, samt vilken roll kommunen spelar i

utvecklingen.

Programmet är en bearbetning av det kulturpolitiska program som antogs av
kommunfullmäktige år 2005, I bearbetningen har hänsyn tagits till det som har hänt i

kommunen sedan dessa. Denna nya version har också anpassats till den kulturstrategi
Västra Götalandsregionen antog 2012.

Bearbetningen har gjorts av en grupp bestående av kommunens kultur- och
fritidsutve.kla.e, enhetschefen för KulturMellerud och samordnaren för Kulturbruket på

Dal. Under arbetets gång harflera aktörer inom kulturlivet getts möjlighet att lämna
synpunkter, och förslaget till nytt program varit ute på en bred remiss,

Vision
Mellerud är ett kulturellt centrum i regionen med ett brett utbud av kulturella
arrangemang inom olika genrer.

Genom ett aktivt och varierat kulturliv ges invånarna i Melleruds kommun möjlighet att
leva ett rikt liv.

Kulturlivet skapar en god grund för att rekrytera företag till orten och att locka besökare,
Invånarna i Melleruds kommun är stolta över kulturlivet i kommunen och talar väl om
det.

övergripande mål

Kulturlivet i Mellerud ska

. ge lokala kulturutövare, både professionella och amatörer, goda möjligheter att
utvecklas genom att regelbundet få möta sin publik under gynnsamma förhållanden,

. ge invånarna tillgång till professionellt utövad kultur inom olika genrer, OåOe i form av
att kulturutövare besöker kommunen och med nyttjande av ny teknik, till exempel
livesändningar,

. ständigt sträva efter att nå nya grupper, både som aktiva kulturutövare och som
besökare på kulturevenemang,

. locka besökare utifrån till kommunen,

. knyta och utveckla internationella kontakter, samt

. vara tillgängligt för alla, både som aktiva kulturutövare och som besökare.

Kulturens betydelse

Kultur ivid bemärkelse har en stor betydelse både för samhället i stort och för individen.
Kulturen ger oss upplevelser och hjälper oss att bearbeta känslor.
Kulturen ikanker glädje och ger oss tröst. Den hjälper oss att bättre förstå oss själva och
andra.

Kulturen skapar gemenskap och sammanför människor. Den är ett medel för att
överbrygga och utiamna klyftor mellan individer och grupper av olika kön, ålder och
etniskt ursprung.
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Kulturen spelar också en viktig roll när det gäller individers och organisationers förmåga
att utveckla sin kreativitet.

Alla människor kommer i kontakt med kultur. Vissa är ihuvudsak utövare, andra
konsumenter. Vissa söker kulturen aktivt, andra får den ändå. Vissa år kulturella allätare,
medan andra specialiserar sig.

Oavsett vilken kulturell inriktning vi har är våra möjligheter att utöva och/eller
konsumera kultur viktigt för att kunna leva ett berikande liv. För många kan de kulturella
möjligheterna en ort erbjuder en viktig faktor när man ska bestämma sig för att flytta
dit. Ett rikt kulturutbud ökar också en orts möjligheter att locka till sig besökare. Kulturen
blir på så vis en tillväxtfaktor. En satsning på kultur kan därför ses som en investering för
fra mtiden.

Strategier
. En fortsatt satsning på barn och ungdomar

" Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det
kulturetla och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och
fritidsverksamhet." (FN:s Barnkonvention 5 31 b)

Genom att ge barn och ungdomar rikliga möjligheter att utöva och uppleva kultur,
inklusive besök på mus6er och kulturhistoriskt intressanta platser, skapas en grogrund
for ett framtida rikt kulturliv. Det bidrar också till att skapa en gynnsam uppväxtmiljö i

kommunen. Genom barnen och ungdomarna når vi också de vuxna.

Skolan, kulturskolan, Kulturbruket på Dal, biblioteket och Ungdomshuset Stinsen
spelar centrala roller i satsningen på barn och ungdomar. Genom skolan (för-, grund-
och gymnasieskola) når vi alla barn och ungdomar, både utbildningsmässigt och med
arrangemang. Bibliotekets samarbete med skolan är en stark faktor för att utveckla
elevernas läsintresse. Kulturskolan ger intresserade barn och ungdomar möjlighet att
fördjupa sina kunskaper. Ungdomshuset Stinsen erbjuder möjlighet att utöva kultur,
båOe i organiserad form och mer spontant.

. Marknadsföring och dokumentation
Marknadsföringen av arrangemang ska även fortsättningsvis samordnas för att ge alla
kommuninvånare och besökare överblick över vad som erbjuds, samt kulturarrangörer
möjlighet att undvika krockar.

Det ska finnas en samlad dokumentation över lokalt boende kulturutövare,
kulturresurser iform av lokaler, inspelningsstudios, uthyrare av utrustning med mera
samt kulturhistoriskt intressanta miljöer.

. Samverkan
Kulturlivet ska bygga på samverkan. Det gäller samverkan mellan kommunen,
kulturutövare av olika slag, arrangörer, som till exempel bygdegårdarna, det
fristående kulturlivet, nåringslivet samt närliggande högskolor.

Samverkan ska inom kommunen, Dalsland, Fyrbodal och regionen, samt
internationellt, exempelvis med våra vänorter.
Kommunen ska aktivt arbeta för att samverkan blir av.
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a

Regelbundna evenemang
De regelbundet återkommande arrangemangen ska utvecklas och utökas. De ska
tjäna som inspirationskälla för kulturutövare och kulturkonsumenter i kommunen, lika
väl som medel för att locka besökare utifrån och på så sätt vara en del i den externa
marknadsföringen av kommunen.

Kultur i "ovana" sammanhang och i "ovanliga" kombinationer
I vår strävan att vara en kulturkommun ska det var naturligt för invånarna att få möta
kultur även i oväntade sammanhang. Likaså ska vi sträva efter att kombinera olika
kulturformer för att bredda besökarnas kulturupplevelser.

Det kommunala ansvaret för kulturen

Samtliga kommunala verksamheter har ansvar för att Mellerud utvecklas vidare som
kulturkommun och att det kulturpolitiska programmets intentioner förverkligas. Samtliga
nämnder ansvarar för att de kulturella aspekterna beaktas i sin verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för att samordna de kommunala insatserna
för kultur. Byggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för de kulturhistoriska miljöerna.
Kommunen har också genom att anta Fyrbodals styrdokument "Offentlig miljö som
konstform" åtagit sig att väga in konstnärliga aspekter i den fysiska planeringen.

Kommunens roll i kulturlivet i Melleruds kommun

Melleruds kommun spelar i huvudsak tre roller för kulturlivet i Mellerud; möjliggörare,
stödjare och utövare/arrangör. I alla rollerna ska kommunen sträva efter flexibilitet.
Som möjliggörare ställer kommunen lokaler till kulturlivets förfogande. Bland annat står
kommunen som ägare till båda våra biografer och de digitala projektorerna i dem.
Verksamheten drivs av föreningar.

Kommunfullmäktige fastställer varje år villkoren för detta nyttjande. Kommunen
ansvarar för samordning av information/marknadsföring av kulturarrangemang, samt för
dokumentationen av kulturutövare och kulturresurser.

Som stödjare ger kommunen bidrag till kulturföreningar, studieförbund och vissa
institutioner. I den stödjande rollen är flexibiliteten extra viktig, Kommunen ska snabbt
kunna ta beslut om stöd för nya initiativ och nyskapande idöer. Det kan både handla om
ekonomiskt stöd, och konsultativt stöd. Den stödjande rollen inkluderar också att hjälpa
kulturutövare och arrangörer att utveckla sin kompetens inom olika områden.
Kommunen är även aktiv arrangör och utövare. Detta sker främst genom biblioteket,
kulturskolan och Kulturbruket på Oal.

Biblioteket ger kommuninvånarna tillgång till litteratur, tidningar, tidskrifter och
film, både för hemlån och för att ta del av på biblioteket. Biblioteket ansvarar för
den kommunala utställningsverksamheten, inklusive konst som utlånas till andra
kommunala institutioner.

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, sång, dans, och möjlighet att spela i

ensemble. Kulturskolan står varje år för ett stort antal offentliga framträdanden i

kommunen. Kulturskolan sköter all musikundervisning i kommunens grundskolor och är
huvudansvarig för all estetisk verksamhet på gymnasieskolan, exklusive
bildundervisningen.
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Kulturbruket på Oal har en egen styrelse och är ett självförvaltande organ under kultur-
och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har tre uppgifter; att marknadsföra
Kulturbruket och dess möjligheter, att samordna och marknadsföra det utbud av
arrangemang som anordnas i Kulturbruket, samt att i egen regi bedriva
prog ramverksamhet.

Barnkulturgruppen, biblioteket och Kulturbruket på Oat samordnar den barnkultur som
erbjuds i kommunal regi. Kulturbruket på Oal driver isamarbete med Kulturskolan
verksamhet för äldre och för funktionshindrade.

Ungdomshuset Stinsen bedriver kulturverksamhet, både kulturella aktiviteter där
ungdomarna deltar som utövare och sådana där de är betraktare.

Utöver detta förekommer kulturverksamhet i skolorna och inom Socialnämndens
verksamheter.

Uppföljning, planering

Samtliga kulturella verksamheter som bedrivs i kommunal regi och de som tar emot
ekonomiskt eller annat stöd från kommunen ska i sina verksamhetsplaner beakta de måt
och strategier som anges i detta program. De ska även i sina årliga redovisningar berätta
hur de har tillämpat de kommunala strategierna samt hur långt de har kommit i arbetet
med de mål som anges.

Detta uppdrag gäller särskilt de verksamheter som tillhör KulturMellerud, samt
Kulturbruket på Oal och Dalslands Konstmuseum.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-1L-22

Änrnoe z Dnr KS 20221540

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26 september 2018,

5 s3,

Sammanfattning av ärendet

Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och riktlinjer
för upphandling och direktupphandling.

Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy, Dalslands miljö- och energiförbund,
säkerhetschef, näringslivsutvecklare och tillgänglighetssamordnare har ockå varit delaktiga i

framtagandet av denna policy.

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som ger en mer
utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation och ansvar för
upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

. Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

. Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 593. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

20



A
{lIt
+.t

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Elin Holm, Upphandlare
Elin Kindslätt, Upphandlare
Elisabeth Carlstein, Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-LL-03 K520221540

Elin Holm

Ekonom

0530-182 0B

elin, holm@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att:

1. anta Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

2. upphäva Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun antaget den 26
september 2018 S93.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna

(Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Ämål) att upprätta ny gemensam

upphandlingspolicy och riktlinjer för upphandling och direktupphandling. Behov av
gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att
revisorerna har påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer
för Direktupphandling. Upphandlare inom Dalsland har tagit fram denna policy,

Dalslands miljö- och energiförbund, säkerhetschef, näringslivsuWecklare och

tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga iframtagandet av denna poliry.

Till upphandlingspolicyn följer riktlinjer för upphandling och direktupphandling som
ger en mer utförlig beskrivning av varje punkt i policyn samt beskriver organisation
och ansvar för upphandling, dessa antas av Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Upphandlingspolicy för Melleruds kommun
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun 2018-09-29 S93

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
4& 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148821
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Upphandlingspolicy för Melleruds kommun

Upphandlingspolicyn med tillhörande riktlinjer gäller kommunens samtliga nämnder och

verksamhetsområden samt kommunala bolag. Alla typer av upphandlingar omfattas av denna

policy. En tydlig upphandlingsprocess ska säkerställa att policyn följs och att den omsätts i

avtalsvillkor. Styrelse, nämnd eller motsvarande organ har ansvar för att

upphandlingsverksamheten sköts i överensstämmelse med lag, annan födattning och denna

policy.

Kommunen ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till

utvecklingen av ett hållbart samhälle som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande,

demokrati, informationssäkerhet samt solidaritet och rättvisa villkor. Upphandling ska bidra till

att kommunens verksamhetsmål uppnås. Kommunen ser positivt på leverantörer som bidrar

till en hållbar samhällsutveckling lokalt och globalt.

Vid upphandling och inköp ska kommunen följa nedan punkter (utan inbördes ordning):

1. All upphandling ska vara affärsmässig, kostnadseffektiv och följa

upphandlingslagstiftningen.

2. Direktupphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.

3. All upphandling ska genomföras så att beställaren anskaffar varor och tjänster med

rätt funktion, kvalitet, miljöprestanda, underhåll och hög säkerhet till mest

fördelaktiga villkor.

4. Genom upphandling ska kommunen bidra till ett hållbad samhälle, lokalt och globalt

5. Vid varje upphandling ska tillgänglighetskraven beaKas.

6. Kommunens upphandlingar ska där det är lämpligt bidra till att personer som står

långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.

7. Förutsättningar ska, där det är möjligt, skapas för små och medelstora företag,

nystartade företag samt iddburen sektor att delta i upphandlingarna.

8. Dialog ska föras med leverantörer i syfte att främja goda affärer och stärka

kommunens anseende som avtalspaft och upphandlande myndighet.

9. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

10, I samband med upphandling som berör eller har samhällsviktig verksamhet som

slutanvändare behöver behovet av krisberedskap och höjd beredskap beaktas.

Ansvar och organisation

Kommunens upphandlingsverksamhet ska vara organiserad så att upphandlingspolicyns mål

uppfylls, samt att lagar, förordningar och regler följs, Kommunstyrelsen har det övergripande

ansvaret för upphandlingsverksamheten i Melleruds kommun. Kommunstyrelsens uppdrag är

att reglera ansvar och befogenheter vid upphandling. Beslut i upphandlingsfrågor och

tecknande av avtal ska fattas i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
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I kommunen ska det finnas en upphandlingsgrupp som träffas regelbundet och samordnar

kommunkoncernens upphandlingar. I gruppen ska det finnas representanter för de olika

forvaltningarna, upphandlare samt ekonom ichef. Kommunens upphandlare är

sammankallande.

Varje enhet ska utse en eller ett fåtal kontaKpersoner för inköp. Kontaktpersonen ska vara

kunnig i vilka avtal som finns, veta hur avrop görs på befintliga avtal och är den som

huvudsakligen gör enhetens inköp. Kommunens alla avtal finns samlade i en avtalsdatabas

som är kopplad till upphandlingsverktyget. Alla undeftecknade aWal ska även diarieföras i

kommunens diariesystem.

All personal som involveras i kommunens upphandlingsprocess har skyldighet att känna till

och följa kommunens upphandlingspolicy och dessa riKlinjer samt ha tillräckligt goda

kunskaper för att kunna fullgöra uppgifterna. Ansvarig chef ansvarar för att personal innehar

eforderlig kompetens.

Intern och extern upphandlingssamverkan

Kommunen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster som fdljer av en

samordning när detta är affärsmässigt och tjänar kommunens syften. Upphandlingar ska alltid

samordnas inom kommunen och dess bolag, men samordning kan även ske med andra

kommuner, Västra Götalandsregionen samt annan extern upphandlingsenhet.

Information

Kommunen ska säkerställa att aktuell information finns tillgänglig för både externa och interna

parter. För externa pafter ska information om kommunens upphandlingar, upphandlingspolicy

och riktlinjer samt kontaKuppgifter flnnas på kommunens hemsida. För interna pafter ska

information om upphandling, avtal och inköp finnas på kommunens intranät.
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1. Mål och inriktning
Melleruds kommun köper årligen varor och tjänster för stora belopp. Det är därför
av stor betydelse för kommunens ekonomi hur upphandling och inköp hanteras,
vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och till vilka villkor,

Kommunens upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens,
samverkan och miljöhänsyn för att uppnå en god totalekonomi för kommunen.

Detta reglemente innehåller regler, som utöver gällande lagstiftning och övriga
styrdokument, ska gälla för kommunens upphandlingar och inköp.

2. Principer för upphandling

- Inköp och upphandlingar ska ske på ett rationellt, ekonomiskt och
miljöanpassat sätt

- Upphandlingsverksamheten ska präglas av affärsmässighet, konkurrens och
objektivitet

- Kommunen ska verka för att både små och stora företag ska ha möjlighet att
delta i upphandlingar

- Leverantörer ska behandlas lika och på ett icke-diskriminerande sätt,
Upphandling ska genomföras med öppenhet och principerna om ömsesidigt
erkännande och proportionalitet ska iakttas.

- Samarbete både inom kommunen, med andra kommuner och organisationer
bör utnyttjas när det är fördelaktigt för kommunen

- Direktupphandling får endast göras i undantagsfall när kriterierna för
direktupphandling är uppfyllda.

3. Organisation och ansvar

- Kommunen utgör en upphandlande myndighet.

- Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandling i

kommunen.

- Beslut i upphandlingsfrågor ska fattas i enlighet med kommunstyrelsens
delegeringsord ning .

- Upphandlingar över gällande tröskelvärden ska alltid göras i samråd med
upphandlare,

- I kommunen ska finnas en upphandlingrlgrrppllOtl som träffas regelbundet och
samordnar kommunkoncernens upphandlingar. I gruppen ska finnas
representanter för de olika verksamhetsområdena. Ekonomichefen är
sammankallande.

- Varje enhet ska utse en kontaktperson för inköp. Kontaktpersonen ska vara
kunnig i vilka avtal som finns, veta hur avrop görs på Oefintliga avtal och är
den som i huvudsak gör enhetens inköp.

- Alla som gör inköp är skyldiga att känna till gällande ramavtal och avropa från
dessa när avtal finns.

25



MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGS SAMLING Flik
Titel

Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun

Fastställd av KF $ 93 Den 26 september 2018 Sida
2:2Ersätter UtbW den Sign

4. Mirjö

- Melleruds kommun ska ta miljöhänsyn vid all upphandling. De produkter som
kommer ifråga skall vid tillverkning, konsumtion/användning och som avfall ge
upphov till så liten påverkan på miljön som möjligt,

- Miljöpåverkan bör vägas in i utvärdering av anbud. När det är lämpligt görs
detta genom att utvärdera anbud baserat på livscykelkostnader med hänsyn till
interna kostnader såväl som kostnader för externa miljöeffekter,

5. Arbetsrättsliga villkor
Melleruds kommun ska vid upphandling av tjänst, så långt det är möjligt, kräva
att leverantörer tillämpar villkor om lön, semester och arbetstid för sina
arbetstagare lägst enligt de nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som
tillämpas i Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Leverantören ska säkerställa att eventuella underleverantörer uppfyller samma
villkor.

6. Socialt ansvarstagande

Möjligheterna att inkludera socialt ansvarstagande vid kravställning eller
utvärdering i upphandlingar bör övervägas vid upphandlingar där det bedöms som
lämpligt.

Med socialt ansvarstagande menas bland annat hur leverantören bidrar till
sysselsättningsfrämjande åtgarder för personer långt ifrån den reguljära
arbetsmarknaden.

Sysselsättningsfrämjande åtgarder kan bland annat handla om att en leverantör,
då ett offentligt kontrakt utförs, ska erbjuda subventionerade anställning, praktik-
eller traineeplatser till personer med funktionsnedsättning eller personer som står
långt från arbetsmarknaden. Det kan också avse utbildningsinsatser för arbetslösa
ungdomar eller för långtidsarbetslösa. Genom att skapa anställningsmöjligheter
och öka sysselsättningen kan, förutom minskad arbetslöshet, också den sociala
hå I lbarheten och kom petensförsörjn in gen stärkas.

7. Krisberedskap

I samband med upphandlingar, i egen regi så väl som tillsammans med andra,
som berör eller har samhällsviktig verksamhet som slutanvändare behöver
behovet av krisberedskap beaktas.

8. Beloppsgränser och upphandlingsformer

Det finns olika krav på frur en upphandling ska göras beroende på om beloppen
överstiger gällande tröskelvärde eller inte. Tröskelvärden tillkännages av
regeringen i Svensk författningssamling.

När värdet av en upphandling beräknas ska summan av alla inköp som görs under
hela kontraktsperioden inkluderas. Eventuella options- eller förlängningsklausuler
ska beaktas som om de utnyttjas.

I dokument Beskrivni ng u pphand I i ngsprocessen Mel leruds Kommu n finns
tillvägagångssätt beskrivet för de olika upphandlingsformerna som Melleruds
kommun ska följa.

Upphandlingar i Melleruds Kommun ska göras i upphandlingssystemet e-Avrop,
vilket innebär att alla upphandlingar dokumenteras och avtalen hamnar i

kommunens avtalsdatabas.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tL-22

Änrnor g Dnr KS 2022/54L

Riktlinjer för upphandling och direktupphandling i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Riklinjer för upphandling och direktupphandling i
Melleruds kom m un enl igt förel igga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Ämål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy och
riktlinjer för upphandling och direktupphandling,

Behov av gemensamma styrdokument för upphandling finns då många upphandlingar görs
gemensamt och tidigare upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har
påpekat att enligt lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för Direktupphandling.

Upphandlare inom Dalsland har tagit fram dessa riktlinjer För att föfidliga hur punkterna i

upphandlingspolicyn ska efterleva. Dalslands miljö- och energiförbund, säkerhetschef,
näringslivsuWecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i framtagandet av
dessa riktlinjer,

Riktlinjerna för direKupphandling ska även vara en handledning för de personer som ska göra
direKupphandlingsinköp inom kommunen.

Beslutsunderlag

o Riktlinjer för upphandling och direktupphandling
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för upphandling och direktupphandling i Melleruds
kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl utar att:

1. anta Riktlinjer för upphandling och direktupphandling i Melleruds kommun

Sammanfattning av ärendet
Ekonomicheferna har gett uppdrag till upphandlarna i Dalslandskommunerna (Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Ämål) att upprätta ny gemensam upphandlingspolicy
och riktlinjer för upphandling och direktupphandling. Behov av gemensamma styrdokument
för upphandling finns då många upphandlingar görs gemensamt och tidigare
upphandlingsreglemente behöver uppdateras samt att revisorerna har påpekat att enligt
lagkrav behöver kommunen besluta om riktlinjer för DireKupphandling. Upphandlare inom
Dalsland har tagit fram dessa riktlinjer För att föfidliga hur punkterna i

upphandlingspolicyn ska efterleva. Dalslands miljö- och energiförbund, säkerhetschef,
näringslivsuWecklare och tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i

framtagandet av dessa riktlinjer. RiKlinjerna för direktupphandling ska även vara en
handledning för de personer som ska göra direktupphandlingsinköp inom kommunen,

Beslutsunderlag
Riktlinjer för u pphandling och direktupphandling

Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförva ltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148828
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Kommunstyrelseförualtningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 12000- 1488 Webbplats : www. mel lerud.se
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Riktlinjer till upphandlingspolicy

Antagen avxxxxxxxx
den xx xxxxx xxxx, Q xxx.
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Riktl injer till upphandlingspolicy

Syfte och omfattning
Dessa riKlinjer är avsedda att förtydliga och utveckla bestämmelserna i kommunens

upphandlingspolicy. Policyn och riktlinjernas syfte är att säkerställa att varor, tjänster och

entreprenader anskaffas med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Social och etisk hänsyn, krav

på funKion och miljöhänsyn ska vara en naturlig del av kommunens upphandlingsverksamhet,

Syftet med dessa riktlinjer och upphandlingspolicyn är att underlätta vid upphandling och

inköp samt uppföljning av avtal och leverantörer.

Kommunens må1, styrdokument och beslut är utgångspunkten i varje upphandling.

Riktlinjerna omfattar även utbildning, samverkan och information.

1. All upphandling ska vara affärcmässig, kostnadseffektiv och följa
upphandlingslagstiftningen

Alla som verkar inom kommunen och är inblandade i en upphandling agerar professionellt

för kommunens bästa. Vid kontaK med leverantörer ska alla leverantörer behandlas likvärdigt,

med objeKivitet samt lag och regler om offentlighet och sekretess ska beaktas.

Samverkan inom kommunen och de kommunala bolagen ska ske när behoven sammanfaller.

Där så är fördelaktigt ska upphandling genomföras tillsammans med Dalslandskommunerna

eller andra upphandlande myndigheter.

Anskaffning av vara, tjänst eller entreprenad ska vara planerad i så god tid att kommunen kan

säkerställa att upphandlingspolicyn efterlevs. Tidplanen för upphandlingen ska innehålla

utrymme för att ta fram upphandlingsdokument av god kvalitet, tillräcklig tid för utvärdering

samt rimlig leveranstid för leverantören.

Upphandling över direktupphandlingsgränsen ska alltid göras i samråd med kommunens

upphandlare.

2. Direktupphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.

Direktupphandling är bla möjlig där kontraKets värde understiger 700 000 SEK.

Se vidare under rubrik Riktlinjer för direktupphandling.

3. All upphandling ska genomföras så att beställaren anskaffar varor och tjänster
med rätt funktion, kvalitet, miljöprestanda, underhåll och hög säkerhet till mest

fördelaktiga villkor.

Kommunen ska ställa relevanta och anpassade krav till den vara eller tjänst som ska

upphandlas. Kommunen bör göra en grundlig marknadsundersökning före upphandling för att

bland annat ta reda på faKa om föremålet som ska upphandlas, om de leverantörer som

levererar upphandlingsföremålet, nyheter inom upphandlingsföremålet, marknaden, vilka krav

som kan och bör ställas i upphandlingen. Kostnader för inköp ska beaktas ur ett

helhetsperspektiv där drift, underhåll, fraK och livslängd är exempel på parametrar att ta
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hänsyn till.

4. Genom upphandling ska kommunen bidra till ett hållbart samhälle, lokalt och
globalt

Miljöhänsyn: Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp.

Hållbarhetskrav i upphandling anpassas efter hur varorna/ tjänsterna eller entreprenaderna

påverkar miljö och/eller människor. Vid inköp av en vara eller tjänst ska hela kedjan beaktas

ur miljöhänsyn, dvs tillverkningsfasen, andvändningsfasen och slutfasen.

Kommunen ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och arbetar systematiskt

med miljöfrågor, Vidare ska kommunen arbeta för att köpa in varor och tjänster med

hållbarhetsmärkningar.

Social hänsyn: Kommunen ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor när det finns risk för att

dessa kan missbrukas. När arbete utförs i Sverige ska kommunen ställa krav på lön, semester

och arbetstid motsvarande nivån i centrala kolleKivavtal.

När arbete utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga villkoren

fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.

Ekonomisk hänsyn: Kommunen ska sträva efter en effektiv användning av skattemedel och

bidra till att stimulera ett väl fungerande lokalt och globalt näringsliv, en variation av

leverantörer, sund konkurrens, samt ekonomisk tillväxt som inte sker på bekostnad av miljö

och/eller människor,

5. Vid varje upphandling ska tillgänglighetskraven beaktas.

Vid upphandling ska krav ställas på god tillgänglighet utifrån FN:s konvention om rättigheter

för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen. Universell utformning samt

funktlon bör beaKas.

6. Kommunens upphandlingar ska där det är lämpligt bidra till att personer som står
långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning.

Vid upphandling bör det utredas om det är möjligt och lämpligt att ställa krav som innebär att
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning. Syftet är

att bidra till framtida kompetensförsörjning och att stärka integration och social hållbarhet.

Ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionshinder är prioriterade målgrupper.

7. Förutsättningar ska, där det är möjligt, skapas för små och medelstora företag,
nystartade företag samt id6buren sektor att delta i kommunens upphandlingar

Vid planering av upphandling och inköp ska kommunen ha god framförhållning. Genom att ha

långa ledtider mellan tilldelningsbeslut och avtalsstart, tidig dialog med leverantörer och att på

hemsidan informera om kommande upphandlingar skapar kommunen förutsättningar för små,

medelstora och nystartade företag samt iddburen seKor att vara med och lämna anbud i

kommunens upphandlingar.

Upphandlingar ska om möjligt utformas så att det är möjligt att lägga anbud på avgränsade

delar inom det aktuella upphandlingsföremålet.
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8, Dialog ska föras med leverantörer i syfte att främja goda affärer och stärka

kommunens anseende som avtalspart och upphandlande myndighet.

Kommunen ska sträva efter att leverantörerna får förståelse för upphandlingens villkor och

skälen till ställda krav och kontraktsvillkor. Kommunen bör ha en tidig dialog med

leverantörerna inför en upphandling, vara tydlig och saklig i information som delges

leverantörer och anbudsgivare.

Vid behov håller kommunen informationsträffar för leverantörer om upphandling och

kommunens arbete med upphandling och inköp.

9. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

Omfattningen av uppföljningen ska anpassas efter kontraktets värde och övriga förhållanden.

Uppföljning av avtal kan variera från en enkel kontroll om kommunen erhållit det som beställts

ti I I omfatta nde u ndersökn i n ga r om kontraKsvi ll koren efterlevs.

Vid ingående av kontrakt ska kommunen kontrollera leverantörens seriositet i syfte att

moWerka osund konkurrens, sådan kontroll av leverantör sker även löpande under avtalstiden.

10. I samband med upphandling som berör eller har samhällsviktig verksamhet som

slutanvändare behöver behovet av krav beaktas kopplat till krisberedskap,

säkerhetsskydd och höjd beredskap

Vid upphandling där krisberedskap, säkerhetsskydd och förmåga vid hojd beredskap kan vara

al<tuellt är det viktigt att värdera de krav som ska ställas i upphandlingen och /eller om

verksamheten ska ha en egen beredskap i form av tex större lager, fler medarbetare som har

samma kompetens mm. Kommunens säkerhetssamordnare är behjälplig i dessa frågor.

Verksamheternas samhällsviktiga verksamheter identifieras inom arbetet med risk- och

sårbarhetsanalysen.

32



Sida 5 av 6

Riktlinjer för direktupphandling

Syfte och omfattning

Riktlinjerna ska syfta till att säkerställa att kommunen tillvaratar konkurrensen vid

direktupphandling.

Leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt.

Vad är en direktupphandling?

En direKupphandling är kommunens inköp av vara eller tjänst vars värde understiger

direktupphandlingsgränsen 700 000 SEK. Direktupphandling kan bara bli aktuell när det är

fråga om varor och tjänster som inte omfattas av kommunens ramavtal, kontrollera i

kommunens avtalsdatabas om ramavtal finns, Vid osäkerhet om inköpet omfattas av ett

ramavtal eller inte, kontaKa förvaltningens representant i upphandlingsgruppen eller

kommunens upphandlare.

Vid återkommande behov som sträcker sig över tid ska ramavtal upphandlas.

Vem har rätt att direktupphandla?

Enligt delegationsordningen framgår vem som har rätt att teckna avtal,

Den person som ska genomföra direKupphandling i direKupphandlingsmodulen ska ha

genomgått utbildning i verktyget. Kontakta kommunens upphandlare för utbildning och

behörighet.

Konkurrensutsättning

Direktupphandling ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas.

Vid alla direKupphandlingar ska minst tre leverantörer tillfrågas om möjligt.

Etablerade datasystem inom kommunen som kräver mycket tid och pengar vid byte är

undantagna bestämmelse om att tillfråga minst tre leverantörer, dock ska

konkurrensutsättning med förfrågan till tre leverantörer göras när det gått lång tid från

föregående konkurrensutsättning, om det har skett stora förändringar på

upphand lingsföremå lets marknad eller om kommunen vill konkurrensutsätta

upphandlingsföremålet.

Dokumentation

DireKupphandlingar över 20 000 SEK ska göras i direktupphandlingsmodulen i kommunens

upphandlingsverktyg för att tillgodose krav på dokumentation, dokumentationen sparas där

automatisK.

För direktupphandling under 20 000 SEK ska direkupphandlingsblankett användas för

dokumentation.

Det skriftliga avtalet/overenskommelsen samt ev. direktupphandlingsblankett ska diarieföras i
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kommunens diariesystem,

Av dokumentationen ska framgå:

. vem som ansvarar för inköpet

r avtalsföremålet, d.v.s. vad som köps in genom direktupphandlingen

r avtalets löptid

. uppskattat värde

r vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud

. vilken leverantör som tilldelades avtalet/beställningen

o skälet till tilldelning

Utskick/annonsering direktupphandling

Förfrågan av direktupphandlingen kan :

. riktas till utvalda leverantörer, förfrågan skickas via upphandlingsverktyget.

. annonseraspubliktviaupphandlingsverktyget.

r vid förfrågan under 20 000 SEK ska konkurrensen tillvaratas, hur detta har gjorts

beskrivs på direktupphandlingsblanketten.

Att kontrollera innan val av leverantör

Kontrollera att:

r Leverantören uppffller krav om skatter och avgifter (beroende på

direktupphandlingens aft och värde), tex om företaget är momsregistrerat, innehar

F/FA-skatt, är registrerad som arbetsgivare och leverantörens krediWärdighet.

r Leverantören uppfyller alla ställda krav som ställdes vid förfrågan av

direKupphandlingen

. Leverantören skickar elektroniska faKuror

o Betalningsvillkor är 30 dagar

. Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas då leverantör kommer att behandla

person u ppg ifter för komm u nens rä kn in g tex system leverantör.

Tilldelning

Skriftlig underrättelse om beslut ska lämnas till de som lämnat anbud i direktupphandlingen.

Kontrakt kan tecknas utan avtalsspärr vid direKupphandling, frivillig avtalsspärr får användas.

övrigt

Upphandlaren ger råd och stöd vid direktupphandling och hjälper till att lägga upp dokument,

annonsera m.m. i upphandlingsverktyget.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-77-22

Änenor s Dnr KS 20221573

Intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhet 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Intern kontrollplan för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förualtningen av
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsiK över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 5 5 ska
nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på

ett i övrigt tillfredsställande sätt,

Kommunfullmäktige antog 2021-O3-2I; $ 12 reglemente för intern kontroll, Reglementet syftar
till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. dvs, de
ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

. Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet
o Tillförlitlig finansiell rappoftering och information om verkamheten
. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm

Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av den
interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska finnas en riskbedömning.
Kommunstyrelseförualtningen och samhällsbyggnadsförualtningen har genomfört en
riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kommunen utsätts för,
Riskerna har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De riskerna med högre värde
kommer granskas i intern kontrollplanen. Dialog har även genomföfts med KS presidium
angående riskbedömning och värdering.

Under 2023 kommer kommunstyrelseförvaltning göra riktade åtgärder och kontroller inom
följande område:

Riskområder rd

Behöriq heter ekonom isystem Kontroll av riksbehöriqheter

Direktupphandling
dokumentationsplikt

Kontroll att upphandlingar görs i anvisat system

Utbildning för förtroendevalda

Introduktion nva chefer

Diarieföring och utlämning av
handlingar

Kunskap om kommunal organisation
roller, ansvar och befogenheter

Utbildning för förtroendevalda

Introduktion nya chefer

Efterlevnad lagar och regler Utbildning för förtroendevalda

Introduktion nya chefer

Införande av nytt lT-system Upprätta rutin för upphandling och införande av
nytt svstem
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2022-tt-22

Risker med awikelser från 2022 trs intern kontrollplan kommer även följas upp i 2023 års plan

Under 2023 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen riktade åtgärder och kontroller inom
följande område:

Riskområde:

Två risker med awikelser från 2022 ärs intern kontrollplan kommer även följas upp i

2023 års plan.

Beslutsunderlag

o Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen
. Riskanalys och intern kontrollplan samhällsbyggnadsförualtningen
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Risk att inte använda maskiner och
verktvo oå rätt sätt

Kontrollera att de maskiner som
innebär en risk används på rätt sätt,

Risk att inte behörigheter finns för att
framföra maskiner

Kontrollera att förare av maskiner som
kräver utbildninq har detta,

Risk att rutin och kontrollplaner
saknas för maskiner och verktyg

Skapa rutin för att säkerställa löpande
kontroll och seruice av maskiner och
verkWq
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Kommunstyrelsen

Intern kontroll plan för 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Fastställa Intern kontrollplan för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap

5 5 ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige antog 2021-03-21; $ 12 reglemente för intern kontroll.
Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en

tillräcklig intern kontroll. dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att
följande mål uppnås:

. Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet
o Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys

mm

Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och

uppföljning av den interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska

finnas en riskbedömning. Kommunstyrelseförvaltningen och

samhällsbyggnadsförvaltningen har genomföd en riskbedömning.
Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kommunen utsätts för.
Riskerna har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De riskerna med

högre värde kommer granskas i intern kontrollplanen. Dialog har även genomförts
med KS presidium angående riskbedömning och värdering.

Under 2023 kommer kommunstyrelseförvaltning göra riktade åtgärder och

kontroller inom följande område:

Riskområde: Åtqärd
Behöriqheter ekonom isystem Kontroll av riksbehöriqheter

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-t7-r7 KS2022l

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (z)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se52
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förva ltn i ngsekonom sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n ge n

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-rr-t7 KS2022l

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.ca rlstein@mellerud.se

Lena Francke
Förvaltningsekonom

Sida

2 (2)

Risker med awikelser från 2022 lrs intern kontrollplan kommer även följas upp i

2023 års plan.

Under 2023 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen riktade åtgärder och

kontroller inom följande område:

Två risker med awikelser från 2022 års intern kontrollplan kommer även följas upp

i2023 års plan.

Beslutsunderlag
Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen

Riskanalys och i ntern kontrol lpla n sam hä llsbyggnadsförvaltningen

Direktupphandling dokumentationsplikt Kontroll att upphandlingar görs i

anvisat svstem

Diarieföring och utlämning av
handlinqar

Utbildning för fortroendevalda
Introduktion nya chefer

Kunskap om kommunal organisation
roller, ansvar och befoqenheter

Utbild n i ng för förtroendeva lda

Introduktion nya chefer

Efterlevnad lagar och regler Utbildn i ng för fortroendeva lda

Introduktion nya chefer

Införande av nytt iT-system Upprätta rutin för upphandling och

inforande av nytt system

Riskområde: Ätqärd
Risk att inte använda maskiner och

verktvq på rätt sätt
Kontrollera att de maskiner som
innebär en risk används på rätt sätt.

Risk att inte behörigheter finns för att
framföra maskiner

Kontrollera att förare av maskiner som

kräver utbildninq har detta.

Risk att rutin och kontrollplaner saknas

för maskiner och verktyg
Skapa rutin för att säkerställa löpande
kontroll och service av maskiner och

verktvo
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Riskanalys och lntern kontrollplan 2023
Kommunstyrelsen
Sa m h ä I lsbyg g nadsfö rva ltn i ngen
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1.1 Riskanalys

1

Sannolikhet lK

4

3

4 Allvarlig
3 Kännbar
2 Lindrig
1 Försumbar

Konsekvens lK Sannolikhet lK

Sannolik
Möjlig
Mindre
Osannolik

2

Y
otr
o
Ioo
o
Y

432

Kritisk
Medium

Samhällsbygg nadsförvaltningen, I ntern kontrollplan 2023

O^*'.*Ot"o,u.n Totalt: 5

2(4)55



Kontroll

*P Utbildning utford.

dy' Stickprouskontroll pä
att delegationsbeslut
finns.

Beslut om åtgärd

rr Skapa rutin för att
säkerställa löpande kon-
troll och service av ma-
skiner och verktyg.

i/ Kontrollera att förare
av maskiner som kräver
utbildning har detta.

'dy' Kontrollera att de
maskiner som innebär en
risk används på rätt sätt.

d/ S" öu"r. arrendeavtal
så att de är enligt gäl-
lande taxa.

i/ Delegationsordnrng
foljs och beslut dokumen-
teras.

Riskanalys Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskrivning Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK 2023

1 Risk att rutin och
kontrollplaner saknas
för maskiner och verk-
tyg

Beskrivning av risk
Kan medföra arbetsskador

I 16

2 Risk att inte behörig-
heter finns för att fram-
föra maskiner

Beskrivning av risk
Personskador kan uppstå

t 16

3 Risk att inte använda
maskiner och verktyg
på rätt sätt

Beskrivning av risk
Personskador kan uppstå

Iro

4 Arrenden Beskrivning av risk
Det finns gamla avtal och
finns avtal upprättade. Tas
rätt taxa ut?
Konsekvensbeskrivning
Verksamhetsmässiga och
förtroendemässiga konse-
kvenser.

6
Kännbar Mindre

5 Delegeringbeslut Beskrivning av risk
Ej följsamhet av delegering,
inkl. anmälan av delege-
ringsbeslut. Brist på utbild-
ning om hur det ska fun-
gera.

16 Allvarlig Sannolik

Samhällsbyggnadsförvaltningen, lnternkontrollplan 2023 3(4)56



1.2 Internkontrollplan

1.2.1 Personal

1.2.2 Verksamhet

Beslut om åtgärd Status Ansvarig Rapporteringsans-
varig Startdatum Avstämnings-

datum Slutdatum

Skapa rutin för att säkerställa
löpande kontroll och service
av maskiner och verktyg.

I Ej genomford Magnus Olsson 2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31

Kontrollera att förare av ma-
skiner som kräver utbildning
har detta.

V Ej genomfOrd Magnus Olsson 2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31

Kontrollera att de maskiner
som innebär en risk används
på rätt sätt.

I Ej genomtord Magnus Olsson 2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31

Riskanalys
Risk
202
3

I ni"x att rutin och 16
kontrollplaner saknas
för maskiner och verk-
tvs
Kan medföra arbetsska-
dor

I ni"t att inte behö-
righeter finns för att
framföra maskiner
Personskador kan upp-
stå.

1S

I ni"r att inte an-
vända maskiner och
verktyg på rätt sätt
Personskador kan upp-
stä

1ö

Beslut om åtgärd Status Ansvarig Rapporteringsans-
varig Startdatum Avstämnings-

datum Slutdatum

Se över arrendeavtal så att de V
är enligt gällande taxa.
Se över avtal.

Ej genomförd Magnus Olsson Peter Mossberg 2022-01-01 2022-12-31
2023-12-31

2023-12-31

Delegationsordning följs och
beslut dokumenteras.

9 Ej genomtOrd Magnus Olsson 2022-01-O1 2022-12-31

Riskanalys
Risk
202
3

. . Arrenden
Det finns gamla avtal
och finns avtal upprät-
tade. Tas rätt taxa ut?

6

I Delegeringbeslut
Ej följsamhet av delege-
ring, inkl- anmälan av
delegeringsbeslut. Brist
på utbildning om hur det
ska fungera.

16

Samhällsbyggnadsförvaltningen, lnternkontrollplan 2023 4(4)57
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Riskanalys och lntern kontrollplan 2023
Kommunstyrelsen
Ko m m u n styre I sefö rva ltn i n g e n
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1.1 Riskanalys

1

Sannolikhet lK

4

2

v
at,
tro
!
oo
o
Y

432

Kritisk

Konsekvens lK Sannolikhet lK

Sannolik
Möjlig
Mindre
Osannolik

4 Allvarlig
3 Kännbar
2 Lindrig
1 Försumbar

Kommu nsty relseförvaltn i ngen, I ntern kontrol lplan 2023

O*rn,.*@t".,, m Totalt: 25

2(10)
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Kontroll

{i/ På lnternkontrollplan
2022

Beslut om åtgärdRiskanalys
Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskriv-
ning

Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK 2023

1 Stats bidrag samt EU
bidrag (central risk)

Beskrivning av risk
Det finns statsbidrag, EU-
bidrag, medfinansiering
samt övriga bidrag att att
söka. risken är att kom-
munen inte söker de bi-
drag av dessa som vi vill
söka.
Kommunen riskerar att
missa stöd och bidrag
som kan bidra till organi-
sationens utveckling och
invånarservice.
Konsekvensbeskrivni ng
Ekonomiska konsekven-
ser

Kånnbar Möjlis

2 Representation (cen-
tral risk)

Beskrivning av risk
Risken vid representation
är att redovisningskraven
ejföljs.
Konsekvensbeskrivn ing
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

8
Allvarlig Mindre

3 Kontanthantering
(central risk)

Beskrivning av risk
Risk är dels att pengar
hamnar i fel ficka. Dels att
personalen utsätts för
rånrisk i samband med
kontanthantering.
Konsekvensbeskrivnin g
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

4 Lindrig Mindre

4 Jäv Beskrivning av risk
Risk för jäv på grund av
nära relationer.
Konsekvensbeskrivn ing
Ekonomiska, juridiska,
förtroendemässiga samt
verksamhetsmåssiga kon-
sekvenser.

8
Allvarlig Mindre

5 Felaktiga utbetal-
ningar

Beskrivning av risk
Risk att betalning görs till
fel betalninqsmottaqare.

6 Kännbar Mindre

Kommunstyrelseförvaltn ingen, I ntern kontrol lplan 2023 3(1 0)
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Kontroll

iy' Kontroll av riskbehö-
righeter

oid På internkontrollplan
2022

Beslut om åtgärd

& Kontroll av riskbehö-
righeter

Riskanalys
Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskriv-
ning

Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK2023

KrsK an Delatnrng gors av
obehörig person.

6 Användare har felakt-
iga behörigheter i eko-
nomisystem

Beskrivning av risk
Användare har för höga
behörigheter och kan or-
saka skada. En använ-
dare kan göra alla mo-
ment. Rätt attest vid utbe-
talningar.

9
Kånnbar Möjlig

7 Felaktiga kreditfaktu- Beskrivning av risk
Många har behörighet att
kreditera kundfakturor
Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska, födroende-
mässiga, juridiska konse-
kvenser

6 Kännbar Mindre
ror

B Egna utlägg via lön
(central risk)

Beskrivning av risk
Risken är egna utlägg via
lön i samband med köp
utan rekvisition, faktura
eller felaktig attestant.
Konsekvensbeskrivnin g
Juridiska, ekonomiska,
och förtroendemässiga
konsekvenser

6
Kännbar Mindre

I Löneutbetalningar och
arvoden (central risk)

Beskrivning av risk
Risken är felaktiga utbe-
talningar av arvoden och
löner. Risken finns att un-
derlag kan komma vid fel
tid eller inte kommer in
alls. Detta kan leda till fel-
aktiga utbetalningar. Fel-
aktiga uppgifter registrerat
i lönesystemet
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska
och förtroendemässiga
konsekvenser

b Kännbar Mindre

10 Nyanmälan/avslut av
anställning

Beskrivning av risk
Anmäls och registreras
nyanställning eller föränd-
rad/avslutad anställnino.

t 12
Allvarlig Möjlig

Kommunsty relseforvaltni ngen, I ntern kontrollplan 2023 4(10)
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Kontroll

.7 uuo på internkontroll-
plan 2021

t7 n/l"o pä internkontroll-
plan 2022

V Utoilonins och intro-
duktion

'? utniuning och intro-
duktion

Beslut om åtgärd

i/ utoitoning och intro-
duktion

il utoitoning och intro-
duktion

Riskanalys
Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskriv-
ning

Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK2023

KonseKvensbesKnvnrng
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

lnformationssäkerhet Beskrivning av risk
Brister i arbetet med in-
formationssäkerhet.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska och förtroende-
mässiga konsekvenser

Allvarlig Möjlig

'l 1 Styrdokument Beskrivning av risk
Gamla och inaktuella styr-
dokument som inte stöd-
jer verksamheten
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

Kännbar Möjlig
6

12 Delegering (central
risk)

Beskrivning av risk
Ej följsamhet av delege-
ring, inkl. anmälan av de-
legeringsbeslut. Brist på
utbildning om hur det ska
fungera.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

Kännbar Möjlig

13 Diarieföring och ut-
lämnande av hand-
lingar (central risk)

Beskrivning av risk
Diarieförs alla allmänna
handlingar som ska diari-
eföras? Kunskap om han-
tering vid begäran om ut-
lämning av handlingar.
Hantering av sekretess
(utbildning och tillämp-
ning)
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, verksamhet och
förtroendemässiga konse-
kvenser

I 12
Allvarlig Mindre

14 Följs lagar och regler Beskrivning av risk
Bristande kunskap/utbild-
ning och tillämpning om
laqar och reqler som

9
Kännbar Mindre

Kommu nstyrelseförvaltni ngen, I nternkontrollplan 2023 5(10)
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KontrollBeslut om åtgärdRiskanalys
Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskriv-
ning

Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK 2023

galler ror Kommunal verK-
samhet (KL, FL, LOU,
osL, PBL).
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

15 Uppsiktsplikten Beskrivning av risk
Kommunstyrelsens upp-
siktsplikt. Blir svårare att
utöva uppsikt i bolag och
stiftelser vid brist på av-
rapportering. Kommunen
riskerar att sakna inform-
ation för att bedriva sin
verksamhet.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

6
Kånnbar Mindre

16 Politiska beslut verk-
ställs inte

Beskrivning av risk
Risken är att politiska be-
slut inte verkställs. Risk
att bevakning missas vid
byte av anställda.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

6
Kännbar Mindre

1 7 Felaktig information
på kommunens hem-
sida

Beskrivning av risk
lnformationen på kommu-
nens hemsida är föråldrad
och uppdateras inte regel-
bundet av respektive
verksamhet
Konsekvensbeskrivning
Förtroendemässiga och
juridiska konsekvenser

6 Lindrig Möjlis

18 Personsäkerhet i

simhallen
Beskrivning av risk
Risk för läckor av kemika-
lier.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska, juridiska,
förtroendemässioa samt

6
Kännbar Mindre

Kommunsty relseforvaltni ngen, I ntern kontrollplan 2023 6(1 o)63



Kontroll

i/ wt"o på internkontrolt-
plan 2022

v veo pä internkontroll-
plan 2022

i/ utuitoning och intro-
duktion

# Rrtin

Beslut om åtgärd

tål utbitdning och intro-
duktion

i/ nrtin

Riskanalys
Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskriv-
ning

Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK 2023

verKsamnetsmassrga Kon-
sekvenser

19 Att det saknas riktlin-
jer för privata utförare

Beskrivning av risk
Efterlever inte lagens krav

Kännbar Möjlis

Brister i den tekniska in-
frastrukturen

Beskrivning av risk
Gammal hårdvara som
inte underhålls på rätt sätt
pgaresursbristeller
kompetensbrist.
Konsekvensbeskrivning
Övriga verksamheter
inom organisationen får
stora prod u ktionsbortfall.

20 Kunskap om kommu-
nal organisation roller,
ansvar och befogen-
heter

Beskrivning av risk
Nya chefer och nya förtro-
endevalda har inte kun-
skap om den kommunala
organisationen, roller, an-
svar och befogenheter.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, verksamhets-
mässiga och förtroende-
mässiga

o

21 lnförande av nya lT-
system

Beskrivning av risk
Risk för brist på samord-
ning, senareläggning av
införandet påverkar verk-
samhet och ekonomin,
belastning för personalen,
leverans inte flfullgod
Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska och verk-
samhetsmässiga

o

22 Uppföljning av av-
talstrohet (central risk)

Beskrivning av risk
Uppföljning av avtalstro-
het saknas
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

6
Kännbar Mindre

23 Behov av ramav-
tal (central risk)

Beskrivning av risk
Det finns ett stort behov
av avtal för inköp. ldaq

o
Kännbar Osannolik

Kommunsty relseförvaltni ngen, I ntern kontrollplan 2023 7(10)64



Kontroll

I Sti"t prou på inköp
över 100 tkr, görs i anvi-
sat system

{/ v"o på internkontrolt-
plan 2022

Beslut om åtgärd

9 Sti.rprou på inköp

Riskanalys
Beskrivning av risk
+ Konsekvensbeskriv-
ning

Risk Konsekvens lk2023 Sannolikhet lK2023

Ttnns Ta avlat.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska,
verksamhet och förtroen-
demässiga konsekvenser

24 Direktupphandlingar Beskrivning av risk
Risk aft direktupphand-
lingar inte görs i anvisad
modul
Konsekvensbeskrivning
Juridiska, ekonomiska
konsekvenser

#g Kännbar Möjlig

25 Uppföljning av avtal Beskrivning av risk
Det finns en risk att avta-
len förlängs om det inte
finns signal när avtalet lö-
per ut, vilket kan bland
annat medföra ökade
kostnader. Alternativt att
avtalsperioden går ut utan
att det uppmärksammas
och det saknas avtal.

l[g Kännbar Möjlis

Kommu nstyrelseförvaltni ngen, I nternkontrollplan 2023 8(10)
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2 Internkontrollplan

2.1.1 Ekonomi

2.1.2 Verksamhet

Rapporteringsans-
varig

Avstämnings-
datumBeslut om åtgärd Status Ansvarig Startdatum Slutdatum

Kontroll av riskbehörigheter
Genomgång av användarnas
behörigheter

# Ej genomford Elisabeth Carlstein Elisabeth Carlstein 2023-01-01 2023-12-31

Risk
Riskanalys 202

3

Användare har fel-
aktiga behörigheter i

ekonomisystem
Användare har för höga
behörigheter och kan or-
saka skada. En använ-
dare kan göra alla mo-
ment. Rätt attest vid ut
betalningar.

I

Beslut om åtgärd Status Ansvarig Rapporteringsans-
varig Startdatum Avstämnings- Slutdatumdatum

Utbildning och introduktion
Utbildning för förtroendevalda
lntroduktion för nya chefer

# Ej genomford Elisabeth Carlstein
Ulrika Granat

Elisabeth Carlstein 2O23-O1-O1 2023-12-31

Utbildning och introduktion
Utbildning för förtroendevalda
lntroduktion för nya chefer

I Ej genomford Elisabeth Carlstein,
Ulrika Granat

ElisabethCarlstein 2023-01-01 2023-12-31

Riskanalys
Risk
202
3

I Diarieföring och
utlämnande av hand-
lingar (central risk)
Diarieförs alla allmänna
handlingar som ska dia-
rieföras? Kunskap om
hantering vid begåran
om utlämning av hand-
lingar. Hantering av sek-
retess (utbildning och
tillämpning)

o

Följs lagar och
regler
Bristande kunskap/ut-
bildning och tillämpning
om lagar och regler som
gäller för kommunal
verksamhet (KL, FL,
LOU, OSL, PBL).

9

Kommu nstyrelseförvaltni n gen, I nternkontrol lplan 2023 e(10)
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Beslut om åtgärd Status Ansvarig Rapporteringsans-
varig Startdatum Avstämnings-

datum Slutdatum

Utbildning och introduktion
Utbildning för förtroendevalda
lntroduktion för nya chefer

# Ej genomford Elisabeth Carlstein,
Ulrika Granat

Elisabeth Carlstein 2023-01-01 2023-12-31

Rutin
lnföra gemensam rutin för upp-
handling och införande av nya
lT-system

9 Ej genomfOrd Torbjörn Svedung Karl-Olof Petersson 2029-01-01 2023-12-31

Riskanalys
Risk
202
3

Kunskap om kom-
munal organisation
roller, ansvar och be-
fogenheter
Nya chefer och nya för-
troendevalda har inte
kunskap om den kom-
munala organisationen,
roller, ansvar och befo-
genheter.

9

lnförande av nya
lT-system
Risk för brist på samord-
ning, senareläggning av
införandet påverkar
verksamhet och ekono-
min, belastning för per-
sonalen, leverans inte
flfullgod

I

2.1.3 Inköp/upphandling

Beslut om åtgärd Status Ansvarig Rapporteringsans-
varig Startdatum Avstämnings-

datum Slutdatum

Stickprov på inköp
lnköp över 100 tkr ska ske i di-
rektuphandlingsmodul. Stick-
prov görs på inköp över 100 tkr

# Ej genomfOrd Elisabeth Carlstein Elisabeth Carlstein 2023-01-01 2023-12-31

Riskanalys
Risk
202
3

Direktupphand-
lingar
Risk att direktupphand-
lingar inte görs i anvisad
modul

9

Kommunstyrelseförvaltn ingen, I ntern kontrollplan 2023 1 0(1 0)67



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n 2022-17-22

ARENDE 6 Dnr KS 20221566

Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för 2O23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 4,2 mkr för 2023
som kompensation för ramminskning för tillfälliga anslag som upphör och åtgärder/
omdisponering.

2. finansiering sker med reserverade medel i kommunstyrelsens förfogandeanslag för
detta ändamå1.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 202L-LI-I6; $ 87 att begära tilläggsanslag från
kommunstyrelsen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och
åtgä rder/omd isponeringa r.

Inför 2023 förändras kultur- och utbildningsnämndens ram enligt nedan (uppräkningar för löne-
och prisökningar, tekniska justeringar och anslag enligt finansieringsprincipen exkluderat):

MKR

Tillfälligt anslag KF junibudget2lZ2 upphör - 4000

Tillfälliga anslag i tilläggsbudget januari 2022 upphör - 3000

Åtgärder/omdisponeringar - 1 300

Kompensation för tillfälliga anslag som upphör 3 500

Summa - 4 800

De tillfälliga anslagen har medfört att skolorna har haft större förutsättningar att klara
skollagens krav på att ge extra stöd till de elever som behöver det. Det finns i nuläget inge
tecken på att behovet av stöd ska minska. Inom SFI är behovet stort och många studerande
läser längre än de Wå år som ersätts av Migrationsverket genom ett schablonbelopp.

En utredning pågår av extern part av grundskolans organisation efter uppdrag av
kommunfullmäktige, Utredningen ska vara klar i slutet av året. Eventuella effekter av denna
utredning kommer processas under nästa år.

Inom förfogandeanslaget finns 4 200 tkr reserverat för tillfällig ramförstärkning till Kultur-
och utbildningsförualtningen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och
åtgärder/omdisponering. Anslaget föreslås tillföras kultur- och utbildningsnämnden som ett
tilläggsansla g för 2023.

Beslutsunderlag

o Tjänsteskrivelse kultur- och utbildningsförvaltni ngen 2022 (2021)-lL-07
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-LI-L6, 5 87.
. Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

Tilldela kultur- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 4,2 mkr för 2023
som kompensation för ramminskning för tillfälliga anslag som upphör och

åtgärder/omdisponering. Finansiering sker med reserverade medel i

kom m u nstyrelse ns förfoga ndea nsla g för detta ä ndamå l.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 202L-LI-L6;5 87 att begära

tilläggsanslag från kommunstyrelsen som kompensation av ramminskning för
tillfälligt anslag och åtgärder/omdisponeri ngar.

Inför 2023 förändras kultur- och utbildningsnämndens ram enligt nedan
(uppräkningar för löne- och prisökningar, tekniska justeringar och anslag enligt
finansieringsprincipen exkl uderat) :

MELLERUDS
KOMMUN

Tillfälligt anslag KF junibudget2022 upphör

Tillfälliga anslag i tilläggsbudget januari 2022 upphör

Ätgärder/omdisponeringa r

Kompensation för tillfälliga anslag som upphör

Summa

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-17-t6 K520221566

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

MKR

4000

3000

1 300

3 500

4 800

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

De tillfälliga anslagen har medfört att skolorna har haft större förutsättningar att
klara skollagens krav på att ge extra stöd till de elever som behöver det. Det finns i

nuläget inge tecken på att behovet av stöd ska minska. Inom SFI är behovet stort
och många studerande läser längre än de två år som ersätts av Migrationsverket
genom ett schablonbelopp.

En utredning pågår av extern part av grundskolans organisation efter uppdrag av

kommunfullmäktige. Utredningen ska vara klar i slutet av året. Eventuella effekter
av denna utredning kommer processas under nästa år.

inom förfogandeanslaget finns 4 200 tkr reserverat för tillfällig ramförstärkning till
Kultur- och utbildningsförvaltningen som kompensation av ramminskning för

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se69
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-tr-16 K520221566

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Sida
2 (2)

tillfälligt anslag och åtgärder/omdisponering. Anslaget föreslås tillföras kultur- och

utbildningsnämnden som ett tilläggsanslag för 2023.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse ku ltu r- och utbi ld n i n gsförva ltn i n gen 2022 (202L) - LL-07

Sam ma nträdesprotokol I 2022- 77 - 16 ; 87
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MELLFRUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A2Z-L1-16

sida
8

5 87 Dnr KUN 20221t38

Kompensation av ramminskning 2023

Kultur- och utbildningsnåmndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att åska 4 200 tkr från kommunstyrelsen som
kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och åtgärder/omdisponering.

Sammanfattning av ärendet

Inom förfogandeanslaget finns 4 200 tkr reserverat för tillfällig ramförstärkning till Kultur- och
utbildningsförualtningen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och
åtgä rder/omd isponerin g.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-1 1-07, kompensation av ramminsknin g 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att äska 4 200 tkr
från kommunstyrelsen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och
åtgärderlomdisponerin g.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltni ngen
Ekonomichefen

{6tu
Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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Tjänsteskrivelse - Kompensation av ramminskning 2023

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att äska 4 200 tkr från kommunstyrelsen som

kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och åtgärder/omdisponering.

Bakgrund
Inom förfogandeanslaget finns 4 200 tkr reserverat för tillfällig ramförstärkning till Kultur- och

utbildningsförvaltningen som kompensation av ramminskning för tillfälligt anslag och

åtgä rder/omd isponering,

Redovisning av behov 2O23

Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev som behöver det,
Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs. Det innebär att det ska

ges utifrån elevens egna behov och förutsättningar. Den tillfälliga ramförstärkningen
2022 har gett skolorna bättre förutsättningar att klara lagkravet under innevarande
budgetår. För 2023 ser förvaltningen inga tecken på att behovet av stöd och

kompensatoriska insatser kommer att minska nämnvärt.

Kommuner är sedan 1 augusti 2022 skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen
utbildning för vissa nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom komvux, Den

sammanhållna utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de
behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden,
Utbildningen ska innehålla utbildning i SFI, orienteringskurser samt kurser på

grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen ska i genomsnitt omfatta minst 23

timmars underuisning i veckan under en fyraveckorsperiod. Detta är B timmar mer
undervisning än för ordinarie SFI undervisning.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
20zL-rL-07 KUN 20221138

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

a

a

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Kommunen får under två år ersättning för nyanländ person från Migrationsverket med

ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för:
-merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg
-utbildning i svenska för invandrare (SFI)
-anpassad vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av etableringsinsatser,
Många SFI studerande har haft en långsam progression ofta med avbrott för arbete,
Behovet av ett tredje år av SFI studier är därför stort för många nyanlända i

kommunen. För 2023 prognostiseras schablonersättningen till kultur- och

utbildningsförualtningen minska med minst 50% vilket försämrar förutsättningarna att
genomföra undervisningen med en budget i balans,

Anders Pettersson

Kultur- och utbildningschef
Melleruds kommun

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se72
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Komm u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-rL-22

ARENDE 7 Dnr KS 20221569

Tilläggsanslag för socialnämnden 2023 - utöka bemanning av
sjuksköterskor på särskilda boenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende 'Utöka bemanningen av sjuksköterskor
på särskilda boenden"med 750 tkr.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

Statsbidraget för "utöka bemanningen av sjukköterskor på särskilda boenden" är ett bidrag
som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier. Bidraget utbetalades i

juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt Socialstyrelsen finns inga villkor för
hur medlen ska användas. Bidraget klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett
generellt statsbidrag och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och
2023.

För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden föreslås nu
tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende 2023, vilket finansieras
genom att höja budgeten för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Bidraget ingår
inte i kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023.

Beslutsunderlag

o Komm u nstyrelseförvaltn ingens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-7r-16 K520221s69

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för socialnämnden 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. att tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag avseende Aöka
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden"med 750 tkr.
Anslaget finansieras genom att höja budgeten för generella statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Statsbidraget för "utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden" är
ett bidrag som kommunen erhållit utifrån att ha uppfyllt vissa fastställda kriterier.
Bidraget utbetalades i juni 2022 med 1 543 tkr och avser 2022 och 2023. Enligt
Socialstyrelsen finns inga villkor för hur medlen ska användas. Bidraget
klassificeras enligt Rådet för kommunal redovisning som ett generellt statsbidrag
och ska redovisas under skatteintäkter med jämnfördelning för 2022 och 2023.

För 2022 erhöll socialnämnden ett tilläggsanslag med 750 tkr. Socialnämnden
föreslås nu tillföras ett tilläggsanslag med 750 tkr för resterande del avseende
2023, vilket finansieras genom att höja budgeten for generella statsbidrag med
motsvarande belopp. Bidraget ingår inte i kommunfullmäktiges beslutade budget
för 2023.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148874



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-17-22

ÄRrNOr g Dnr KS 20221lK/.

Fyrboda ls kom m u na lförbu nds delå rs ra p po ft 2O22-O8-3L

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för Fyrbodals kommunalförbund,

Sammanfaftning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-0L-01-- 2022-08-31
Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + AS0 tkr, vilket är en awikelse mot budget
på +810 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror framföra allt på lägre personalkostnader
orsakat av vakanser. Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en
awikelse mot budget på + 70 tkr. I denna prognos är underskottet för projektet Fossilfri
gränsregion inkluderat med 776 tkr.

Beslutsunderlag

. Fyrbodals kommunalförbu nd, delårsrappo tt 2022-08-3L
o Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2022-10-27, g LIz
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGOR
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre lseförua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-Lt-16 K520221563

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Fyrboda ls kom m u na |förbu nds delå rsra ppoft 2022-08-3 1

Förslag till beslut
Komm u nfu I lmä ktige besluta r att god kä n na delå rsra pporten för Fyrboda ls

kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2022-01-01--
2022-08-3L. Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 856 tkr, vilket är
en awikelse mot budget på +810 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror
framföra allt på lägre personalkostnader orsakat av vakanser, Prognosen för
helåret visar på ett överskott med + 140 tkr, vilket är en awikelse mot budget på

+ 70 tkr. I denna prognos är underskottet for projektet Fossilfri gränsregion
inkluderat med776tkr.

Beslutsunderlag
Fyrboda ls komm u na lförbu nd, delå rsra ppo tt 2022-08-31 Fyrboda ls

komm u na lförbu nds d irektionsbesl ut 2022- 10 -27 ; $ II2

Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148876
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Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>

Skickat: den l-L november 202213:43
Till: Thomas Boström <thomas.bostrom@vanersborg.se>; Martin Palm <martin.palm@fyrbodal.se>;
Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; Färgelanda

kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Kommunen
<kommunen@mellerud.se>; Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun
<kommun@orust.se>; Sotenäs kommun <registrator.kommun@sotenas.se>; Sotenäs kommun
<info@sotenas.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; Tanums kommun
<ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun
<kommunen@uddevalla.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls Kommun
<kommun@amal.se>
Ämne: Förbundsdirektionens beslut 5 112 avseende Delårsrapport per 2022-08-31.

Till:

M edle mskom mu ne rn o i Fy rbodo I
Revisionen
Administrotiv chef

Bifogas Förbundsdirektionens beslut med bifogade handlingar från möte 2022-10-27 avseende
Delå rsra ppo rt per 2022-08-3 1.

Revisorernas granskningsrapport kommer att skickas ut efter Förbundsdirektionens möte 2022-12-08.

Med vänliga hälsningar

Kansliet

IE
Fyrbodals komm unalforbu nd

Telefon/mobil: +46-(0)73-335 8500
Postadress: Box 305.451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
fvrbodal.se
Facebook
Linkedln

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l &FILEREF:372663&frame:1 2022-lI-1777
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Sam manträdes protokol I

Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2022-10-27

Diarienu m me r : 2A22 / 0149
Paragrafer: L08-122

Sida 7 (17)

$ l12 Delårsrapport per 2022-08-31

Enligt fastställt årshjul for 2A22 for Fyrbodals kommunalflorbund ska delårsrapport per 2A22-

08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

I ftirvaltrringsberättelsen finns eft avsnitt ör rnåluppfyllelse ftr de strategiska målområdena i

verksarnhetsplanen.

Den ekonomiska rapporten ttir årets två ftirsta tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket är en

avvikelse mot budget rned 810 tkr jämfort med budgeterat delårsresultat på 47 tkr.

Prognostiserat rcsultat är ett överskott på 140 tkr att jämftiLa med budgeterat resultat på 70 tkr.
Prognosen inklr"rderar då underskott i projektet fossillri gtänsregion.

Ärendet foredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, florbundsdirektör och Martin Palm, Administrativ
chef.

Handlingar ti ll cirende t bifogas proto kollet.

Arbetsutskoftet har berett ärendet och beslutat att ltireslå direktionen aft godkänna

delårsrapporten per 2A22-08-3 l.

Förslag till beslut

Att godkänna delår'srapporten per 2022-A8-31

Beslutet expedieras till

Medlemskommunema i Fyrbodal

Revisionen

Administrativ chef

Justerare: Utdragsbestyrkande:

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Museigatan 2 , gox 305 . 451 lSUddevalla . Vxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Fyrboda Tjänstebeskrivelse

2022-09-29

sid 1 (2)

Defårsrapport ekonomi och verksamhet 2022-08-31

Förslag till beslut
Att direktionen beslutar att godkänna delårsrapporten lor ekonomi och verksamhet per
2022-08-31 samt översända densamma till kommunerna ltir handläggning.

Sammanfattning
Enligt fastställt årshjul for 2022 ftr Fyrbodals kommunalforbund ska delårsrapport per

2022-08-31 lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

I forvaltningsberättelsen finns ett avsnitt ftir måluppf,rllelse for de strategiska
målområdena i verksamhetsplanen. Vidare finns bilagan Upploljning av aktivitetsplan 1ör

en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter lorbundet har genomfort under
perioden.

Den ekonomiska rapporten for årets två forsta tertial visar ett överskott om 856 tkr vilket
är en avvikelse mot budget med 810 tkr jämlort med budgeterat delårsresultatpä47 tkr.
Prognostiserat resultat är ett överskott på 140 tkr att jämftira med budgeterat resultat på
70 tkr.

Beskrivning av ärendet
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 3l augusti 2022 och kända faktorer
for kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet for
helåret är +140 tkr jämftrt med budgeterat resultat pä + 70 tkr. Detta är en avvikelse mot
budget med + 70 tkr. I denna prognos är underskottet for projektet fossilfri gränsregion
inkluderat med 776 tkr.

Anledningen till skillnaden mellan resultat och budgeterat resultat, exklusive underskott i
projekt, forklaras främst av vakanser på personalsidan i basverksamheten. Under nonnala
lorhållanden hade forbundets ekonomiska resultat legat i linje med budget. Differensen i
personalkostnaderna kommer troligen inte att ändras i forhållande till delårsrapporten.

Projekt och verksamheter ska inte belasta resultatet generellt inte belasta resultatet.
Budget for projekt och övrigt finansierad verksamhet görs och foljs upp under året av
ansvarig och ekonom, men redovisas inte i delårsrapporten utan i respektive projekts
redovisning. Avvikelsen mot budget for 2022 i resultaträkningen visar jämfort med totala
omsättningen i ftrbundet, det vill säga basverksamhet, projekt och särskilt finansierad
verksamhet. Budgeten som direktionen beslutar om årligen upprättas enbart for
basverksamheten.

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Fyrboda Tjänstebeskrivelse

2022-09-29

sid 2 (2)

Bedömning och synpunkter
Det beräknade resultatet är baserat på utfallet per den 3l augusti 2022 och kända faktorer
for kommande period och den löpande basverksamheten. Det beräknade resultatet for
helåret är +856 tkr järnfort med budgeterat resultat pä + 47 tkr. Detta är en avvikelse mot

budget med + 810 tkr. Den forväntade utvecklingen är att kommunalforbundets

verksamhet och ekonomi foljer tidigare års.

Kommunalforbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och fiir att på ett
effektivt sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad

verksamhet, som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, Itiljs noga

genom regelbundna avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och

proj ekt/verksamhetsansvari g.

Finansiering
Arbetet med rapportering flor ekonomi och verksamhet ligger inom ramen for den interna

administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna.

Koppling till mål
Koppling till de finansiella och verksamhetssatta målen for florbundet. Förbundet har som

strategiskt mål att ha en god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att målet orn god

ekonomisk hushållning upprätthålls. Kommunalflorbundet uppnår balanskravet på delåret

utifrån ovan redovisning. Kravet sker dock på årsbasis och bedömningen är att det uppnås

i och med lämnad helårsprognos for forbundet.

Ansvarig tjänsteperson
Martin Palm, martin.palm@fyrbodal.se 0522-44 08 41.

Martin Palm

Administrativ chef

Fyrbodals kom m unalftirbund

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

.r' sä\

Museigatan 2 o Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl 0522-44 08 20 o kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-rr-22

ARENDE 9 Dnr KS 20t81264

översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

f . inrätta en kommunövergripande/samordnande funktion, med placering i

Personalenheten/Medborgarkontoret för att administrera föreningsbidragen,

2. anta Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun enligt föreliggande förslag,

3. säga upp följande avtal angående föreningsbidrag senast 30 september 2023: BK Håvås,
Håfreströms IF, Melleruds IF, Melleruds Brukshundklubb, Melleruds Ridklubb, Melleruds
Scoutkår, HRF Mellerud, OK Kroppefiäll, Samtliga avtal tecknade 2009.

4, omfördela budgetmedel så att ekonomin anpassas till de nya bidragsformerna; medel för
investeringsbidrag förs över till enhetschef personalenhet/medborgarkontoret, medel för
del av hyresbidrag förs från samhällsbyggnadsförvaltningen till enhetschef
persona len het/medborga rkontoret,

5. ge kommunchefen i uppdrag att revidera kommunstyrelsens delegationsordning så att
den anpassas till riktlinjerna f<jr föreningsbidrag enligt föreliggande förslag.

6, uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att ta fram och fastställa riktlinjer för bidrag
inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde.

7. följande riktlinjer upphävs:

. Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den
6 maj 2021, 5 112.

o Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av
kommunstyrelsen den 6 oktober 202L, 5 210,

. Riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagna av
kommunstyrelsen den 6 maj 202L, 9 LLz,

o Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala föreningar inom
Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 202I, g lI3.

Sammanfattning av ärendet

Föreningsbidrag i Melleruds kommun har traditionellt hanterats av olika nämnder och
förvaltningar. Detta har fått till följd att en och samma förening kunnat beviljas bidrag för
likartade ändamål från flera elika håll. Överblicken och samordningen av föreningsbidragen har
därmed varit svår att uppnå,

Översyn av föreningsbidrag med huvudfokus på kommunstyrelsens förvaltning har pågått sedan
2018, Ett antal delutredningar har genomförts och redovisats, dock utan att erforderliga beslut
har kunnat fattas.

En fullödig översyn behöver därför göras avseende kommunens samtliga föreningsbidrag i syfte
att skapa ett förenklat, sammanhållet och effektivt bidragssystem.

81



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-7L-22

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 20L8-04-L7, 5 164.
o Arbetsutskottets beslut 20L9-L2-I7, 5 394.
. Regler för föreningsstöd (inom KS område), antagna av kommunstyrelsen den

6 maj202L, S 112.
o Riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun, antagna av

kommunstyrelsen den 6 oKober 202L,5 210,
r RiKlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagna av

kommunstyrelsen den 6 maj 202L, S LLz,
o Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala föreningar inom

Melleruds kommun, antagna av kommunstyrelsen den 6 maj 202t,9 LL3.
r Fördjupad ärendebeskrivning
r Förslag Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun
o Föreningarnas synpunkter
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i ng en

Datum Diarienummer
2022-rr-w Ks 20781264

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun

Förslag till beslut

Komm unstyrelsen besl utar att:

f . inrätta en kommunövergripande/samordnande funktion, med placering i

Personalenheten/Medborgarkontoret för att administrera föreningsbidragen.

2. Fastställa de olika bidragsformerna enligt föreliggande förslag.

3. Säga upp följande avtal angående föreningsbidrag senast 30 september 2023: BK Håvås,
Håfreströms IF, Melleruds IF, Melleruds Brukshundklubb, Melleruds Ridklubb, Melleruds
Scoutkår, HRF Mellerud, OK Kroppefjäll. Samtliga avtal tecknade 2009.

4. Omfördela budgetmedel så att ekonomin anpassas till de nya bidragsformerna; medel för
investeringsbidrag förs över till enhetschef personalenhet/
medborgarkontoret, medel för del av hyresbidrag förs från samhällsbyggnadsförvaltningen
ti I I en hetschef persona len het/med borga rkontoret.

5. Revidera kommunstyrelsens delegationsordning så att den anpassas till riktlinjerna för
föreningsbidrag enligt föreliggande förslag.

6. Uppdra till kultur- och utbildningsnämnden att ta fram och fastställa riktlinjer för bidrag inom

ku ltu r- och utbild n ingsnäm ndens ansvarsom råde.
7. Följande riktlinjer upphävs: riktlinjer för foreningsstöd inom KS område, antagen av

kommunstyrelsen den 6 maj 202L,9112, riktlinjerför bidrag till studieförbund verksamma i

Melleruds kommun, antagen av kommunstyrelsen den 6 oktober 2021, g 210, riktlinjer för
driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler, antagen av kommunstyrelsen den
6 maj 2021, S ltz, riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - för lokala
föreningar inom Melleruds kommun, antagen av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, 5 113.

Sammanfattning av ärendet

Föreningsbidrag i Melleruds kommun har traditionellt hanterats av olika nämnder och

förvaltningar. Detta har fått till följd att en och samma förening kunnat beviljas bidrag för
likartade ändamål från flera olika håll. Överblicken och samordningen av föreningsbidragen
har därmed varit svår att uppnå.

Översyn av föreningsbidrag med huvudfokus på kommunstyrelsens förvaltning har pågått
sedan 2018. Ett antal delutredningar har genomförts och redovisats, dock utan att erforderliga
beslut har kunnat fattas.

En fullödig översyn behöver därför göras avseende kommunens samtliga föreningsbidrag i

syfte att skapa ett förenklat, sammanhållet och effektivt bidragssystem.

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrel sef örvaltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se83
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutsunderlag
. Fördjupad ärendebeskrivning
. Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun
. Föreningarnas synpunkter

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lars-Göran Berg
t.f. utredare

Beslutet skickas till
Föreningar registrerade inom kommunstyrelsen
Ekonom

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-t1-01 KS 20181264

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

Sida
2 (2)

84



Synpunkter

Informationsmöte genomfördes den 9 november 2022 i Tingshuset med 32 representanter från

föreningslivet. Värdefulla synpunkter togs emot under mötet och föreningar fick ytterligare en vecka

till att inkomma med synpunkter, vilka redovisas i sin helhet nedan.

Bolstads Prästgårds Vänner:

Väldigt bra och tydlig tabell, där man kan se alla bidrag i kommunen. Det är bra, att aktivitetsstöd ska

kunna ansökas även av pensionärsföreningar.

Bettes drängar:

Vi har nu haft styrelsemöte med Bettes Drängar och tycker det verkar vara ett jättebra förslag till

riktlinjer för fören i ngsstöd.

Vi funderar på microbidrag; är det nåt för oss? Tänker ifall vi anlitar en körpedagog som kommer och

har föreläsning och övar med oss en dag, eller om vi vill ha en solist vid en konsert som tar betalt?

PRO föreslå att ta bort krav på att ta ut medlemsavgift på 100 kr i allmänna bestämmelser, eftersom

deras medlemmar betalar 300 kr, av vilka 250 kr går till riksorganisation, vilket innebär att bara 50 kr

inkommer till lokal förening. Föreningen är nöjd med en ny form av föreslaget bidrag 'hktivitetsstöd

för pensionärsföreningar", men om kravet att ta ut en medlemsavgift på 100 kr kvarstår uteslutas

möjlighet för deras förening att ansöka om aktivitetsstöd för pensionärer'

Melleruds Golfklubb:

. Någonstans bör det finnas något som visar "samhällsnyttan" skatteintäkter i form av, gäster

som spelar golf (eller annan aktivitet) (ca 2 - 2500 st,/år hos oss) äter, bor kvar, handlar i

Mellerud.
. Höj åldern till lika som Sisu/RF alltså 7 - 25 är
. Arrende likställs det som "vanlig" hyra?? Vi betalar 320 000: -/år i arrende för själva banan

o Måste till ökad förståelse för oss som driver anläggning som inte på något sätt är

skattefinansierad av Melleruds Kommun.

Kroppefjälls IF: höj åldern till 7 - 25 år.

OK Kroppefjäll:

2. Allmänna bestämmelser - Punkt nr 6 om minst 100 kr (per år?) i medlemsavgift tycker vi nog är

ett onödigt ställt krav. Vi har t ex sedan några år medlemsavgift på 200 kr för vuxna och 60 kr för

ungdomar, alternativt 400 kr för familj oberoende av antalet barn. Förutom att vi kan behöva justera

ungdomsavgiften blir det svårt att utifrån bidragsregeln avgöra hur många barn i en familj som får

räknas. Ta helst bort hela punkten, alternativt skriv bara att föreningen skall "ta ut en årlig
medlemsavgift" Det finns också en viss koppling till rubriken Avser delfinansiering på sidan 4.

Tredje meningen skulle där kunna ändras till "Medlemmarna skall själva bidra genom att betala

medlemsavgift eller på andra sätt aktivt medverka till stödjande av föreningens ekonomi."

4.l Aktivitetsstöd - Eftersom RF numera geraktivitetsstöd till åldrarna 7-25är bör kommunen

anpassa sitt stöd till samma åldersgrupp. Det blir bara krångligare administration om ansökningarna

inte kan göras på samma underlag.

4.4 Bidrag till spontanidrottsplats - Det är positivt att föreningsdrivna anläggningar som är ständigt

öppna för allmänheten uppmärksammas. Av förslaget framgår inte på vilket underlag bidraget

beräknas, men det kanske ordnar sig i samband med att ansökningsförfarandet fastställs? Om

bidraget beräknas på faktiska kostnader kan vi se svårigheter att skilja dessa från kostnader för

fören i ngsägda loka ler.
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Equmenia Mellerud:

2. Allmänna bestämmelser - På punkt nr 6 om medlemsavgift tycker vi dels att kravet på fOO kr (per

år får man förmoda?) är onödigt högt. Vi har t ex aldrig haft så hög medlemsavgift för barn utan

måste i så fall få ett års dispens så att vi hinner ändra till år 2024. Egentligen kan man ta boft hela

villkoret om betald medlemsavgift och ändra första meningen under rubriken Medlem till "Som

medlem räknas person som är registrerad i föreningens medlemsregister eller i övrigt uppfyller de

krav för medlemskap som ställs enligt föreningens stadgar" Begreppet medlem refererar då främst till
allmänna kravet på minst 10 medlemmar. Samtidigt öppnar det för de organisationer som utan att ha

betald medlemsavgift som krav ändå bedriver en omfattande barn- och ungdomsverksamhet.

4.3 Bidrag till foreningsägda anläggningar - Det framgår inte av förslaget i vilken mån bidragets
storlek skall bero på hur många medlemmar föreningen har, bara att det bestäms med hänsyn till
faktiska kostnader. Ta helst bort skrivningen 'bch hur många bidragsberättigade medlemmar
föreningen har". Det bör räcka med kravet på minst 10 medlemmar.

Utredarens kommentar, ändringar i förslaget med anledning av inkomna synpunkter

1. Vi har tagit hänsyn till att åldersgränsen 7-20 ändras till7-25. Det kommer påverka även

andra former av bidrag som är riktade till barn och ungdomsföreningar.
2. Förslaget att ta ut minst 100 kr i medlemsavgift tas bort. Däremot kvarstår kravet på minst

10 medlemmar och följande definition av begreppet medlem: "som bidragsberättigad medlem
räknas person som är registrerad i föreningen, erlagt beslutad medlemsavgift, deltagit
regelbundet i den av föreningen planerade verksamheten, samt i övrigt uppfyller de krav som

ställs enligt foreningens stadgar. Som bidragsberättigad medlem räknas inte medlem av

tillfällig natur".
3. Bidraget till spontanidrottsplats utreds vidare, dälför kan detaljerade kriterierna inte redovisas

nu.

86



Bilaga 1

Fördjupad ärendebeskrivning Oversyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag
i Melleruds kommun

Bakgrund

Föreningsbidrag i Melleruds kommun har traditionellt hanterats av olika nämnder och

förvaltningar. Detta har fått till följd att en och samma förening kunnat beviljas bidrag för
likartade ändamål från flera olika håll. Överblicken och samordningen av föreningsbidragen
har därmed varit svår att uppnå.

En översyn behöver därför göras avseende kommunens samtliga föreningsbidrag i syfte att
skapa ett förenklat, sammanhållet och effektivt bidragssystem

För närvarande hanteras föreningsbidragen enligt nedan:

. Kommunstyrelsen behandlar bidrag avseende drift/hyra, investeringsbidrag,
aktivitetsstöd, medlemsbidrag, stöd till studieförbund, stöd till föreningslokaler där det
bedrivs verksamhet för barn och ungdom samt även via samhällsbyggnadsförvaltningen
driftbidrag för kommunala anläggningar och hyresbidrag.

. Socialnämnden administrerar bidrag till pensionärsverksamhet, anhörigföreningar och

verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Dessa föreningar kan också

beviljas mindre bidrag för enskilda aktiviteter, sk microbidrag.
. Kultur och utbildningsnämnden ansvarar för bidrag till kulturaktiviteter.

Översyn av föreningsbidrag med huvudfokus på kommunstyrelsens förvaltning har pågått

sedan 2018. Ett antal delutredningar har genomförts och redovisats, dock utan att
erforderliga beslut har kunnat fattas.

Processens upplägg

Direktiven för översynen av föreningsbidragen har förankrats i kommunstyrelsens
arbetsutskott vid dess sammanträde 20 september 2022. Kommunstyrelsen har också fått en

delrapport av utredningen I november 2022.

Berörda nämnder och förvaltningar har i stor utsträckning varit delaktiga och medverkat i

översynen.

Föreningarna har involverats vid ett informationsmöte 9 november och de har även erbjudits
att lämna synpunkter på det slutliga förslaget till riktlinjer. Föreningarnas synpunkter finns
med som bilaga.
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Redovisning nuvarande system föreningsbidrag

Kartläggni ng bevi ljade föreningsbid rag för 2OZL

Sammanställning av det kontanta bidraget för 2O2L
Bidragsnamn Beslutas av Utbetalt

Bidmg till
kulttr ra ktiviteter

KI,JN

Drift eller
hyresbidrag

Kommundlt
invEst€nngsbidrBg

Lokalt
aktivitetsstöd

Medlemsbidmg

stöd till
studieförbund

Sarskilt bidrag

KSF

Hvrsbidrag

Er5åttning för lön

Subvention av
kommunens

lokaler

Siirsk,lda
avtal

SBF

Microbadrag

Föreningsbidrsg

Lönebidrag

SOC

Kommunalt investeri - bvqdepenq KSF 68 462kr

Lokalt aktivitetsstöd KSF 309 852 kr

Medlemsbidraq KSF 5 850 kr

Stöd till studieförbund KSF 260 000 kr

Särskilt bidraq KSF 0kr
Stöd till föreninqens lokaler KSF 1 017 000 kr

Bidrag till kulturverksamma i Melleruds
kommun KUN 15 000 kr

Bidrag till foreningar som har anställda med
funktionsnedsättning SOCF 240 217 kr

Bidrag inom socialnämndens
verksamhetsområde SOCF 37 000 kr

Microbidraq SOCF 6 000 kr

Hyres, -och driftbidrag SBF 894 027 kr

Summa

SBF

3 437 554 kr
Lönebidraq 584 146 kr
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Omvärldsbevakning - Redovisning föreningsbidrag i Melleruds kommun i relation
till andra kommuner

Grannkommunernas bidragsformer

ÅmåUSäffle: aktivitetsstöd, anläggningsbidrag för kommunägd anläggning, bidrag till

samlingslokaler, driftbidrag, investeringsbidrag, kulturföreningsbidrag,
ledarutbildningsbidrag, sponsring, startbidrag, evenemangsbidrag.

Bengtsfors: aktivitetsstöd till barn och unga, anläggningsbidrag för kommunägd

anläggning, attraktivitetsbidrag, bidrag till allmänna samlingslokaler, bidrag till
pensionärsföreningar, bygdepeng till byalag och samhällsföreningar, driftbidrag,
energieffektiviseringsbidrag, handikappbidrag, investeringsbidrag, kulturföreningsbidrag,

ledarutbildningsbidrag, sponsring.

Dals Edl aktivitetsstöd, anläggnings- och lokalbidrag, föreningsbidrag-årsbidrag till
kulturverksamhet, bidrag till studieförbund, ledarutbildningsbidrag, bidrag till föreningar inom

socialnäm ndens verksam hetsområde.

Färgelanda: startbidrag, aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag, arrangemangsstöd, bidrag för
til lfällig förening, investeringsbidrag,

Vänersborg : sta rtbid rag, g ru ndbidra g, ri ktat verksa m hetsbid ra g, a ktivitetsstöd,

anläggningsbidrag, bidrag till spontanidrottsplats-motionsspår, enstaka offentliga

arrangemang. Socialförvaltningen har också bidrag till sociala föreningar, som bedriver

arbete med anknytning till Socialnämndens område. De föreningar som får bidrag här får
inte samtidigt bidrag från kultur och fritid,

Ekonomisk jämförelse, avser är 2O2L (källa: kolada)

Nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv år
Avser allmän verksamhet inom fritidsområdet inklusive stöd till fritidsföreningar

Färgelanda:
Mellerud:
Bengtsfors:
Vänersborg:
Dals Ed:
Säffle
Åmål

Liknande kommuner:
Alla kommuner VGR:

548 kr/inv
396 krlinv
376 krlinv
341 kr/inv
278 kr/nv
119 krlinv

7t krlinv

283 kr/inv
261 kr/inv
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Kommunalt kontantbidrag till idrottsföreningar, krlinv år
Till kontant föreningsbidrag räknas lokalt aktivitetsstöd, föreningsbidrag,
ledarutbildningsbidrag, projektbidrag, startbidrag, evenemangs-/arrangemangsbidrag,
lönebidrag, administrations-/grundbidrag och bidrag för lokal

Deltagartillfällen idrottsföreningar antal/inv 7-2O år (Avser år 2O20)
Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 är i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året,
dividerat med antalet invånare 7-20 är den 3LlL2

Färgelanda:
Mellerud:
Åmål
Säffle
Bengtsfors:
Vänersborg:
Dals Ed:

Liknande kommuner:
Alla kommuner VGR:

Ämål
Vänersborg:
Dals Ed:
Färgelanda:
Säffle:
Mellerud:
Bengtsfors:

Liknande kommuner:
Alla kommuner VGR:

Åmål:
Vänersborg
Färgelanda:
Dals Edr

Säffle:
Mellerud:
Bengtsfors:

Liknande kommuner:
Alla kommuner VGR:

334 krlinv
242 krlinv
120 krlinv (avser är 2020)
97 krlinv (avser är 2020)
96 krlinv

ingen uppgift
47 krlinv

111 krlinv
135 krlinv

28,0
25,8
20,0
19,6
19,0
L6,4
15,0

Utbetalt lok-stöd till idrottsföreningar krlinv (Avser år 2020)
Utbetalt LOK-stöd till idrottsföreningar, kr dividerat med antal invånare 3LlL2

19,9
24,3

30 krlinv
40 krlinv

45 krlinv
44 krlinv
33 krlinv
32krlinv
30 kr/inv
26 krlinv
23 krlinv
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Nettokostnad stöd till studieorganisationer, krlinv år

Nettokostnad för stöd till studieorganisationer, dividerat med antal invånare totalt 31/12

Säffle
Mellerud:
Åmål
Bengtsfors:
Dals Ed:
Färgelanda:
Vänersborg

45 kr/inv
31 krlinv
23 krlinv
22 krlinv
L7 krlinv
L2 krlinv
ingen uppgift

Liknande kommuner: 38 kr/inv
Alla kommuner VGR: 28 kr/inv

Aktiva i idrott (7-25 år) (Källa: SISU)
Melleruds kommun 47o/o aktiva, lägst i VG (VG snitt 600lo, rikssnitt 630/o)

40olo aktiva kvinnor, (Riks 58% aktiva kvinnor)
53o/o aktiva män, (Riks, 670/o aktiva män)

överenskom melsen om fol kbi Idn ingsverksa m heten mel la n Mel leruds kom m u n

och RF-SISU idag: 23 000 kr (2021)
Kr per invånare: 2 kr, snitt VG, 5 kr

Diskussion-analys

Utredningen har visat, att det i vissa fall beviljats bidrag som inte används till avsett ändamå|.

Bidrag, som riktar sig till drift eller hyra av föreningens lokaler, har en tendens att exempelvis
gå tltt personalkostnader, underhåll av lokal eller skötsel av spår. Det framkommer också att
kommunstyrelsen och socialnämnden betalar ut bidrag till samma ändamå|. Medlemsbidrag

inom kommunstyrelsen utgår till funktionsrättsorganisationer och föreningsstöd inom

socialnämndens område går till pensionärs - och funktionsrättsorganisationer. Utredningen

visar även, att det finns några föreningar som får bidrag för drift av föreningens lokal från

kom m u nstyrelsen och sam hä I lsbygg nadsförva ltni ngen sa mtidi gt.

Utredningen slår fast att det finns ett behov av att föreslå nya bidragsformer, Därför föreslås

delvis förändrade bidragsformer och ett nytt bidrag inrättas; bidrag till spontanidrottsplats.

Detta nya bidrag inrättas i syfte att föreningar ska kunna sköta sina motionsspår eller liknande

utan att använda bidrag som är riktat till drift av föreningens lokaler. En ytterligare förändring

ä r att aktivitetsbid ra g föreslås även omfatta pensionä rsfören i n ga r.

Dessutom bör reglerna för bidragsgivning revideras så att bidrag inte skall kunna utbetalas för
samma ändamål ifrån flera förvaltningar, samt innehålla information om av vad bidraget kan

beviljas för och vilka krav som föreningarna behöver uppfylla för att vara berättigade till

bidraget. Utredningen finner också att det gamla medlemsbidraget inte är aktuellt eftersom
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detta i princip inte använts och det kommer att finnas möjlighet att ansöka om bidrag via

aktivitetsstöd och föreningsbidrag.

Dagens driftstöd inom kommunstyrelsen är avsett att täcka en del av kostnader för hyra eller

drift för föreningens egna lokaler, där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och

ungdom. Idag har 12 föreningar, varav åtta är idrottsföreningar, avtal med kommunen, där

det framgår vilket bidrag föreningen är berättigad till. Bidraget utbetalas i efterhand efter det

att föreningen har uppfyllt angivna krav i avtalet. Dagens beviljade stöd bedöms inte utifrån

föreningarnas faktiska kostnader för drift av de egna anläggningarna, eftersom de bidrag som

utbetalas uppgår till samma summa som avtalades för 13 år sen, dvs 2009, Hänsyn tas inte

till andra beviljade kommunala bidrag och intäkter för lokalen, inte heller till genomförda

aktiviteter för barn och ungdom. Dessutom är det ett stängt system, vilket betyder att andra

föreningar, än de som har stödet idag, inte kan få ta del av det. Syftet med ändringen av

stödet är att skapa ett rättvist system som är hållbart ur ett ekonomiskt och miljömässigt

perspektiv, samt att den politiska viljan att stödja barn och ungdom verksamheter inom

kom munen foftsättningsvis ska prioriteraras.

Fyra av dessa avtal har sagts upp inför år 2023 och förslaget är att resterande åtta avtal ska

sägas upp inför är 2024 och därefter ingår i det nya bidragssystemet. Det nya förslaget innebär

att beviljade bidrag inte är permanenta över tid, Grundprincipen är att alla bidrag ska sökas

årligen. Det nya förslaget innebär bland annat, att förening som får driftbidrag, ska om möjligt

upplåta lokalen/anläggningen till andra föreningar. För att få bidrag ska föreningen vara

beredd att ta emot praktikant, verksamheten ska vara tillgänglig för alla som vill delta och

verksamheten ska vara fri från diskriminering, ska verka för jämställdhet, integration,

funktionshindrades medverkan, ett aktivt miljötänkt samt motverka våld, rasism, missbruk av

alkohol, droger och doping, samt följa lagstiftning kring FN's barnkonvention,

I nuvarande bidragssystem kan särskilt bidrag utgå till mycket kostnadskrävande verksamhet

riktad till barn och ungdom (samma åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd),

som regleras i avtal och utbetalas på samma sätt som bidrag till föreningslokaler. Detta bidrag

kan också utgå för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar.

I dagsläget har ingen förening något avtal med kommunen för särskilt bidrag, Budget för
särskilt bidrag är ej avsatt och ryms inte inom befintlig budget för föreningsstöd inom

kommunstyrelsen. Det bedöms därför att det inte finns behov av att ha kvar detta bidrag,

Resultaten från tidigare dialogmöten visar betydelsen av ideella krafter vet för att rekrytera

nya medlemmar. Flera föreningar önskar en större ungdomsverksamhet i Melleruds kommun

men upplever att det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna rekrytera nya

medlemmar, Detta får även ekonomiska konsekvenser för föreningen, När

ungdomsverksamheten reduceras innebär det att föreningen inte får lika mycket bidrag i form

av LOK-stöd, vilket i sin tur kan hämma föreningens utveckling. Utredningen föreslår därför

ett större fokus på aktiviteter genom utökade möjligheter för alla föreningskategorier att

erhålla aktivitetsstöd, samt höjning av åldersgräns. Ädersgränsen som för närvarande är 7-
20 år föreslås, i likhet med vad som gäller för statligt aktivitetsstöd, förändras till 7 - 25 år och

därmed följa förordning om sttsbidrag till idrottsverksamhet. Förändringarna ska leda till att
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fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och en anpassning till

gällande statliga regler.

Förslag till nya bidragsformer

Föreningskategori Bidragsformer Förvaltning Ansökningsperiod

Barn- och
ungdomsföreningar

AKivitetsbidrag

Bidrag till fotbollsanläggning

Bidrag till föreningsägda eller
förhyrda anläggningar

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i ng

Kom m u nstyrelseforva ltn i ng

25 feb och 25 aug

31 mars

31 mars

Pensionärsföreningar AKivitetsbidrag

Föreningsbidrag

Microbidrag

Kom m u nstyrelseförva ltn ing

Socialförvaltning

Socialförvaltning

25 feb och 25 aug

31 mars

löpande under året

FunKionsrätts-och
anhörigföreningar

Föreningsbidrag

Microbidrag

Socialförvaltning

Socialforvaltning

31 mars

löpande under året

Samlingslokalhållande
föreninqar

Driftbidrag Kommunstyrelseförvaltning 30 april

Kulturföreningar AKivitetsbidrag Kommunstyrelsen 25 feb och 25 aug

Övrigt Bidrag till kulturverksamma

Bidrag till spontanidrottsplats
- motionsspår

Bidrag till föreningar för
anställning med lönebidrag

Bidrag till studieförbund

Kommunalt investeringsbidrag

Subvention av kommunens
lokaler

Kultur- och
utbildningsnämnden

Kom m u n styre lseförva ltn i n g

Socialförvaltning

Kom m u nstyrelseförva ltn ing

Kom m u n styre I seförva ltn i n g

Sa m hä llsbyg gnadsforva ltni ng

löpande under året

30 september

10 nov - 10 dec

30 april

löpande under året

löpande under året

En form av "indirekt" föreningsstöd utgörs av subventionerade avgifter när föreningar hyr
kommunens lokaler. Exempelvis kostar det 53 kr/timme när en ungdomsförening hyr
Rådahallens stora hall medan det kostar 250 krl timme för privat ändamå|.

Grundprincipen är att alla bidrag måste sökas årligen för ett specifikt ändamål.
Kommunstyrelsen kan dock i särskilda fall besluta om andra tidsperioder.

Beviljade bidrag kan variera från år till år exempelvis beroende på budgetens storlek, antal
sökande föreningar och omfattning på den verksamhet som bidrag söks till.
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Förslag till kommunens organisation för föreningsbidragen

En samordnande funktion inrättas under kommunstyrelsen/medborgarkontoret. Denna tar
emot alla bidragsansökningar, men delegerar handläggningen av ansökningar som berör
andra nämnder till berörd handläggare. Genom "en väg in" och ett förnyat digitalt system

skapas ett enklare ansökningsföfarande, vilket också underlättar föreningarnas
administration,

Medborgarkontorets funktion sammanställer och redovisar alla bidrag. Genom detta skapas

en överblick över hela kommunens bidragshantering och "dubbelkommando" undviks,

För anläggningsbidrag till föreningar, som förvaltar kommunägda lokaler/anläggningar, sker

en direktdialog mellan aktuell förening och samhällsbyggnadsförvaltningen. Redovisning av

dessa bidrag lämnas till medborgarkontorets sammanhållande funktion, för att möjliggöra en

kom munövergripande redovisning.

Beslut om föreningsbidrag meddelas till respektive förening av den aktuella nämnden,
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Syfte

Melleruds kommun tillhandahåller årligen pengar för att utveckla landsbygden. Bidraget är
riktad till lokala foreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar
kommunens vision och värdegrund.

Vem kan söka investeringsbidrag?

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

Bidrag kan beviljas till:
. Materialkostnaderl för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda,

arrenderade eller långtidshyrda lokaler och anläggningar.
. Insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov.
. Insatser för att skapa mötesplatser, särskilt för ungdomar.
. Tillgänglighetanpassning.
. Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel

uppvärmningssystem eller avloppshantering.
. För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en

varaktighet på minst fem år.

Bidrag kan inte beviljas för:

. Köp av tjänst

. Driftkostnader

. Insatserna kan inte inbegripas i normalt löpande underhåll

. Möbler, vitvaror, maskiner och individuell tävlings- och träningsutrustning.

Krav

Ny-/till-iombyggnationen eller renoveringen behövs för att föreningen ska kunna utöva sin
verksamhet. Föreningen ska ha en god medfinansiering för insatserna. Medfinansieringen kan
vara i form av pengar och ideella insatser.

Bidrag som söks från annat håll ska anges i ansökan.

Byggnationen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som
görs innan beslut om stöd fattats av kommunstyrelsen görs på egen risk eftersom föreningen
inte har någon garanti om att de får bidraget den ansökt om.

Föreningen ska äga, arrendera eller långtidshyra anläggningen som ansökan gäller. Vid
arrendering eller långtidshyra ska fastighetsägaren ha lämnat sitt godkännande till
byggnationen.

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

Ansökan, beslut och utbetalning

Ansökan om investeringsbidrag sker löpande under året..

. Av ansökan ska det framgå vad investeringsbidraget ska användas till, syftet med
investeringen, en kostnadsberäkning samt beskrivning och ritningar för investeringen som
föreningen ansöker om bidrag från kommunen. Av kostnadsberäkningen ska arbetskostnad
och materialkostnad redovisas åtskilt.

. Ansökan ska även innehålla aktuell verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse samt ska ansökan vara undertecknad av styrelsen utsedda funktioner,

. Vid bedömningen om bidragets storlek tas hänsyn till medeltillgång och samhällsnytta.

I Orrr töreningerr är,en beviljas stöd fl-åu Bclvelkcts investeringsbidrag fär kornrnunens bidrag i

un clantagsfal I anvätrdas för' även arbelskostnacler.
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. Om föreningen har en medfinansiering betalar kommunen endast del av kostnaden som inte
täcks av bidrag från annan.

. Om en förening/organisation blivit beviljad investeringsbidrag för en investering och det
efter betalning blir pengar över ska den överblivna summan återbetalas till kommunen,

. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar
ansökan.

. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan kommunen återkalla beslutet och kräva tillbaka
utbetalda pengar.

Efter beslut om att kommunen utbetalar bidrag sker utbetalning i förskott till föreningen, innan
utgången av ansökningsåret. Vid byggnation som kräver tillstånd eller lov kan kommunen
villkora bidragsgivningen genom att ange att bidrag, efter beslut om tilldelning, endast betalas
ut om erforderliga tillstånd inhämtas.

Investeringsbidrag utgår endast för kostnader som föreningen kan styrka exempelvis genom
fakturor där materialkostnaden ska vara specificerad.

Redovisning

. Vid redovisning ska det framgå hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undertecknad av ordförande och kassör och lämnas in till
kommunen senast ett år efter att utbetalning skett.

. En redovisning av vad pengarna har gått till i form av fakturakopior/kvitton ska bifogas när
slututbetalning görs, Av fakturan ska specifikation av materialkostnader framgå. Om inte
detta efterföljs kommer föreningen/organisationen att bli återbetalningsskyldig hela
beloppet.

. Om bidraget inte förbrukats eller om medel inte har använts till sitt ändamål eller
användningen följer inte dessa regler kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget.
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Syfte

Syftet med stödet är att skapa, stödja och bevara lokala mötesplatser för kommuninvånarna
inom kommunen.

Vad är en allmän samlingslokal?

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

allmänna samlingslokalerna utgör viktiga mötesplatser på landsbygden. Villkor och kriterier

För att kunna få detta bidrag måste både kommunens definition av annan samlingslokal och
allmänna regler för bidragsgivning vara uppfyllda. Driftbidraget får endast användas till
driftkostnader som anges nedan.

Samlingslokalen ska

. vara tillgänglig att använda för till exempel barn- och ungdomsverksamhet, föreningsmöten,
studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning, födelsedagar,
högtider eller andra liknande aktiviteter.

o vara öppen och tillgänglig för alla i rimlig omfattning och på skäliga villkor.

. kunna användas som trygghetspunkt vid behov i samråd med kommunen.

Vid ansökan om driftbidrag från nya samlingslokaler ska godkännande ske av kommunstyrelsen.
Fördelningen av bidrag bygger på att motsvarande belopp betalas ut till samlingslokalerna.
Samlingslokaler vars driftkostnader understiger detta belopp kan mest få 30 procent av de
fa ktiska drift kostnaderna.

Driftkostnader och driftintä kter

Med driftkostnader menas:

.El

. Vatten

. Försäkring

. Uppvärmning

Med driftintäkter räknas följande:

. Hyresintäkter

. Ränteintäkter

. Andra bidrag till fastigheten

Ansökan

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

Sista ansökningsdag är 3O april året som bidraget söks för.
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Avtal

Stödet till samlingslokalen regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen.
Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret, Avtalen kan tecknas med automatisk
förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet anger.

Driftskostnader och driftsintäkter, föreningens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse och en specifikation över hur lokalen nyttjats det gångna kalenderåret
redovisas till kommunen varje år som avtalet gäller.
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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.

Förutsättninga r 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 aktivitetsstöd el. dyl.

Kommunens anslag för bidrag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen i

samband med budgetbehandlingen.

Kommunstyrelsen fördelar bidragen till respektive studieförbund.

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 studieforbund 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 för senast avslutat
verksamhetsår. Vidare ska årligen inlämnas verksamhetsplan och riktlinjer för kommande
verksamhetsår. 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.

Inrapporterad 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 a ngående 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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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott
sida

S 394 Dnr KS 2aLBl264

Övercyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun

Arbetsu tskottets besl ut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av
Melleruds kommun bidragshantering till föreningar.

2. i uppdraget ingår att foreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom
komm unstyrelsens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riKlinjer och regler för att förtydliga och eventuellt
förändra bidraggivandet,

Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag till föreningar inom Melleruds kommun, På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nyRa av bidragen. Samverkan bör ske med
förvaltningarna inom ramen för utredningen,

Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.

Beslutsunderlag
o Regler för föreningsstöd (KS område)
o Kartläggning av föreningsbidrag 2019
r Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 288.
r Kom m un styrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrive lse

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av
Melleruds kommun bidragshantering till föreningar,

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom
komm u nstyrelsens ansvarsområde.

Beslutsgång

1:e vice ordföranden frågar pä förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
EnheGchefen för Kommunikation och säkerhet

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-t7 22

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
Sa mmantrådesdatum
2AL8-04-L7

sida

24

5 164 Dnr KS 2OL8/264.AO3

översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun, utredningsuppdrag

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge verksarnhetsutvecklaren iuppdrag att ta fram ett fdrslag på reviderade
riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
28 augusti 2018,

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamhet. Ett behov
finns att genomföra en översyn av nu gållande riktlinjer och regler för att förtydtiga
och eventuellt förändra bidragsgivandet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pärsson (M); Arbetsutskottet beslutar att
1. ge verksamhetsutvecklaren iuppdrag att ta fram ett förslag på reviderade

riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds kommun.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
28 augusti 2018.

Beslutsgång

Ordforande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Verksa m hetsutveckla ren

t45/

Utd ra gsbestyrka n design
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-Lt-22

ARENDE 11 Dnr KS 2022/480

Ansökan om kommunalt investeringsbidraglbVgdepeng för inköp av
robotgräsklippare till Melleruds Scoutkår

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om kommunalt investeringsbidrag-bygdepeng
för inköp av robotgräsklippare till föreningen Melleruds Scoutkår.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds Scoutkår förening har lämnat in en ansökan om kommunalt investeringsbidrag -

bygdepeng om 15 000 kronor för inköp av robotgräsklippare.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar inom Melleruds
kommun anges krav och kriterier för bidraget, Där framgår bland annat att bidrag inte kan
beviljas för insatserna, som omfattas av i normalt löpande underhåll. Eftersom gräsklippning är
att betrakta som löpande underhåll kan inte detta bidrag beviljas för inköp av robotgräsklippare.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av robotgräsklippare till Melleruds Scoutkår.

Beslutsunderlag

. Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av robotgräsklippare till
Melleruds Scoutkår,

. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng, KS 5 113, 2021-05-05.
o Kompletterande handlingar till ansökan - verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning,
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrel seförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-tL-tL K520221480

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Ansöka n om ko m m u na It investerin gsbid ra g - bygdepen g för
inköp av robotgräsklippare till Melleruds Scoutkår

Förslag till beslut
Komm u nstyrelsens a rbetsutskott avslå r a nsöka n om komm u na lt
investeringsbidrag-bygdepeng för inköp av robotgräsklippare till föreningen
Melleruds Scoutkår,

Sammanfattning av ärendet
Melleruds Scoutkår förening har lämnat in en ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng om 15 000 kronor för inköp av robotgräsklippare.

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar
inom Melleruds kommun anges krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland
annat att bidrag inte kan beviljas för insatserna, som omfattas av i normalt
löpande underhåll. Eftersom gräsklippning är att betrakta som löpande underhåll
kan inte detta bidrag beviljas för inköp av robotgräsklippare.

Utredningen finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bör avslå ansökan om
kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av robotgräsklippare till
Melleruds Scoutkår,

Beslutsunderlag
. Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för inköp av

robotgräsklippare till Melleruds Scoutkår.
. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng, KS 5 113, 2021-05-

05.
o Kompletterande handlingar till ansökan - verksamhetsberättelse och

ekonomisk redovisning.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Melleruds Scoutkår är en aktiv scoutkår med drygt 50 medlemmar. Föreningen hyr
en fastighet av Melleruds kommun, där barn och ungdomar samlas. På fastigheten

Postadress
Melleruds kommun

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488125
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Melleruds Scoutkår

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-rl-n K520221480

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

Sida

2 (2)

finns en tomt på cirka 1500 kvadratmeter som scoutkåren idag sköter med bland
annat gräsklippning.

Analys

Melleruds kommun tillhandahåller kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng -

som lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar
kommunens vision och värdegrund kan ansöka om att få.

Föreningen har samlat ihop 10 000 kronor, men ansöker om ytterligare kommunalt
investeringsbidrag-bygdepeng för att köpa en robotgräsklippare. Då föreningen har
brist på ledare och tid vill de lägga sitt fokus på verksamheten med ungdomar och
inte trädgårdsarbete.

Överväganden

I riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar
inom Melleruds kommun framgår krav och kriterier för bidraget. Där framgår bland
annat att bidrag inte kan beviljas för insatserna, som omfattas av normalt löpande
underhåll. Eftersom gräsklippning är att betrakta som löpande underhåll kan inte
detta bidrag beviljas för inköp av åkgräsklippare.

Ekonomiska konsekvenser

Förutsatt att kommunstyrelsens arbetsutskott inte beviljar ansökan tillkommer inga
ekonomiska konsekvenser,

Slutsatser

Förslaget är att avslå ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för
inköp av robotgräsklippare med anledning att ansökan inte uppfyller kraven för
kommu nalt investeringsbidrag-bygdepeng,
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MELLERUDS 6p SC0UTKAR
Ansökan om ekonomiskt stöd

Melleruds scoutkår ansöker om ett bidrag om 15 ooo kronor till att kunna köpa en

robotgräsklippare.

Melleruds scoutkår är en aktiv scoutkår som grundades rgzT och har drygt 5o medlemmar.
Varje vecka under hösten och våren samlas cirka 4o scouter vid scoutlokalen i Ängenäs där
barn och ungdomar från alla delar av samhället får chansen att uppleva äventyr tillsammans
och växa som individer. Scoutlokalen är en stuga som hyrs av Melleruds kommun. Vid
byggnaden finns en tomt på cirka r 5oo kvadratmeter som kåren idag sköter med bland
annat gräsklippning.

I en ideell verksamhet som scouting är, kan det vara svårt att få tag på tiilräckligt många
ledare som kan lägga sin fritid på att göra barn och ungdomars fritid meningsfull och lärorik.
Melleruds scoutkår har brist på ledare, men klarar att hålla verksamhet levande på grund av
engagerade vuxna som lägger tid för planering, träffar, hajker och läger.

Lokalen ligger inom ett bostadsområde som under de senaste åren har exploaterats.
Scoutkåren har börjat känna press att grönytorna måste skötas men känner att det viktiga är
att fokusera på verksamheten med ungdomarna. Melleruds scoutkår söker därmed om bidrag
att köpa en robotgräsklippare som ska se tili att grönytorna hålls i fint skick i många år
framöver.

Kåren har senaste året samlat ihop ro ooo kronor, men ansöker om ytterligare 15 ooo kronor
för att kunna köpa en robotgräsklippare inklusive installation.

Kartaöuer området

Roland Björndahl, ordförande Melleruds scoutkår
07 o -7 14 Bg 42, roland.bjorndahl@ gmail.com

www. mellerud,scout.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tt-22

Änrruoe rz

Tillväxt- och nä ringslivsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisn i ngen.

Sammanfattning av ärendet

Tillväxtchefen redogör för aktuella tillväxt- och näringslivsfrågor
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en 2022-L7-22

ARENDE 13 Dnr KS 2022/503

Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

f . iförsta hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas i

andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet,

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

För ledamot tillhörande nedanstående Inträder ersättare i nedan angiven
ru nl

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för ivilken ordning ersättare istyrelse
och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026.

Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med "luckor".

För varje parti bör därför paftiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande partier,
Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige beslutat - och
därefter i storleksordning (antal mandat partiet har ifullmäKige).

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Arbetaroaftiet Socialdemokraterna (S)

Centerpartiet (C)

Kommunoartiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C-S-V
Kristdemokraterna (KD)

Moderaterna (M) KD-KIM-SD.C-S.V

Sveriqedemokraterna (SD)

Vänsteroartiet N)
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Kommunfullmäktige

Ordning för inkallande av ersättare istyrelse och nämnder under
ma ndatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. i första hand kalla in vald personlig ersättare. Om ersättaren inte kan tjänstgöra inkallas
i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i

protokollet.

2. vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla,
i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige ska anta en särskild inkallelseordning för i vilken ordning ersättare i

styrelse och nämnder ska kallas in under mandatperioden 2023-2026.

Utgångspunkten är att en ordföranden inte får tillåta sammanträden med "luckor".

För varje parti bör därför partiordningen omfatta samtliga i kommunen förekommande
partier. Det innebär att det ska fyllas på med ersättare enligt den ordning fullmäktige
beslutat - och därefter i storleksordning (antal mandat patiet har i fullmäktige).

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-14 K520221503

Ingrid Engqvist
Chefssekreterare
0530-181 04
ingrid.engqvist@mellerud. se

Telefon
0530-180 00

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

För ledamot tillhörande nedanstående
paftigrupp:

Inträder ersättare i nedan angiven
oaftiqruoosordninq:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)

Centerpartiet (C)

Kommunpadiet i Mellerud (KIM) M-KD-SD-C-S-V
Kristdemokraterna (KD)

Moderaterna (M) KD-KIM-SD-C-S-V

Sveriqedemokraterna (SD)

Vänsterpaftiet (V)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

Änrnoe rc Dnr KS 2o22l5z}

Svar på medborgaförslag om kommunal arbetslivsinriktad insats
genom drift av lågprisbutik för människor med låg eller ingen inkomst
i gamla Coophuset

Förslag till beslut

2022-1r-22

n beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning, med hänvisning
arbetet med kommande arbetsgrupp.

Komm
till det

unstyrelse
pågående

Sammanfattning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit till Melleruds kommun från Christoffer Nordahl den
25 oKober 2022. Förslagstagaren föreslår att den gamla Coop-lokalens framtida verksamhet
ska användas som en lågprisbutik för personer med låg eller ingen inkomst. Vidare menar
förslagtagaren att detta blir ett slutet system där människor utanför arbetsmarknaden både
kan handla och arbeta i butiken, vilket kan bidra till ökade meriter för framtida arbetstagande.
Förslagstagaren beskriver att detta kan möjliggöras med hjälp av en ekonomisk förening, som
drivs i samverkan med Melleruds kommun.

Melleruds kommun kommer att tillsätta en arbetsgrupp som utreder användningsområdet samt
behovet för gamla Coop-fastigheten.

I arbetet kommer denna arbetsgrupp att ta hänsyn till detta medborgarförslag samt eventuella
framtida förslag.

Med hänsyn till det pågående arbetet anser Samhällsbyggnadsförualtningen att förslaget är
under utredning.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag.
o Komm unstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-10-31 KS2022ls29

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

t (2)

Kommunstyrelsen

Medborgaförslag om kommunal arbetslivsinriktad insats
genom drift av lågprisbutik för människor med Iåg eller
ingen inkomst igamla Coophuset

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarförslaget anses vara under
utredning, med hänvisning till det pågående arbetet med kommande arbetsgrupp.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom 2022-10-25 med förslag om att kommunen ska

upprätta en lågprisbutik för människor med låg eller ingen inkomst i gamla Coop-
fastigheten.

Beslutsunderlag
o Medborgarförslaget

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till Melleruds kommun från Christoffer Nordahl
den 25 oktober 2022. Förslagstagaren föreslår att den gamla Coop-lokalens
framtida verksamhet ska användas som en lågprisbutik för personer med låg eller
ingen inkomst. Vidare menar förslagtagaren att detta blir ett slutet system där
människor utanför arbetsmarknaden både kan handla och arbeta i butiken, vilket
kan bidra till ökade meriter för framtida arbetstagande. Förslagstagaren beskriver
att detta kan möjliggöras med hjälp av en ekonomisk förening, som drivs i

samverkan med Melleruds kommun,

Melleruds kommun kommer att tillsätta en arbetsgrupp som utreder
användningsområdet samt behovet för gamla Coop-fastigheten.
I arbetet kommer denna arbetsgrupp att ta hänsyn till detta medborgarförslag
samt eventuella framtida förslag.

Med hänsyn till det pågående arbetet anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att
förslaget är under utredning.

Postadress
Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488132
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Christoffer Nordahl

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ng e n

Datum Diarienummer
2022-L0-3L K520221528

Sida

2 (2)
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MELLERUDS
KOMMUN

Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av 2

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

221025-KSF_13-Cr09

2022-10-25 19:17

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

1 9840206-4995

Christoffer

Nordahl

Sunnanå Såter 12

464 93

Mellerud

fcd. nordahl @ gmai l. com

0707279745

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

Arbetslivsinriktad insats: Drift av lågprisbutik för
människor med låg eller ingen inkomst, i gamla
Coophuset.

I allt fler städer och byar öppnar det olika former av
lågprisbutiker riktade mot de som har det allra såmst ställt
i samhållet. lnte sällan sker detta som aöetslivsinriktad
insats, helt eller till del. En ekonomisk förening formad
tillsammans med kommun och medborgare skulle vara ett
tånkbart, och troligen framgångsriK, sått att driva en
sådan butik.
Vi är rika på lokaler, vi är rika på butiker med överblivna
varor och framförallt är vi rika på sammanhållning och
framåtanda.

Tånkta butik blir till del ett slutet system, där människor
utanför arbetsmarknaden både handlar och arbetar i

butiken. Det går också lätt att implementera specifika
butikssysslor som kan ge meriter för vidare arbete. T.ex.
färskvaruhantering, kassatjänst, inköp, brödbak eller
sköta uppdrivning och förpackning av färska microgreens,
som ju blivit det senaste i butik.

Undertecknad har tjugoårig erfarenhet från både
försåljning och butiksarbete, samt kontakter att konsultera
för genomförande. Då jag själv har bruten rygg med
tillhörande långtidssjukskrivning brinner jag för att andra
skall få en något lättare resa ån den jag fått gå igenom.
Miljö, slutna kretslopp, uppråttelse för svaga och
försäljning år saker jag brinner för och som
förhoppningsvis kan vara till nytta vid sjösättning av ett
projeK av den här digniteten.

Jag är övertygad om att - rätt genomfört - kan en sådan
satsning bli ytterligare ett skyltfönster för vår kommun och
det kommer med all säkerhet underlåtta andra

ELEFON

0530-180 00
NRESS
Mellerud kommun
Slorgatan 1 1

464 80 Mellerud

E.POST OCH ffiBA
kommunen@mellerud,se
www.mellerud.se
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KOMMUN

Signeringsinformation

Sida2 av 2

verksamheter - och framförallt återupprätta månniskor
som samhället är på väg att glömma bort.

Vi får bara en chans till att göra det här bra - låt oss göra
detl

Med uppmuntrande hälsningar

Christoffer Nordahl
Sunnanå Säter 12
464 93 Mellerud

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-10-25 19:17

Christoffer Nordahl

198402064995

Swedbank Customer CA3 v1 for BanklD

2O22-1O-25 19:17

1€LEFON

0530-180 00
ADRESS

Mollerud kommun
Storgåtan 1 1

46.1 80 Mdlerud

E-POST OCII \4EBA

kmmunen@mellerud.se
M.mellerud.ss
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en 2022-rt-22

ARENDE 15 Dnr KS 2022143

Sa mverka n savta I om natu rb ru ks utbi ld n i n g 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att godkänna Sam verkansavtal för naturbru ksutbildningar
2023-2026 enl igt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner, Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då, Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2O22.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som
remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare föfidliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk,
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om
naturbrukutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist, Därtör har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så

snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtalför naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige
den 24 maj2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2022,9 211, att godkänna informationen samt att
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, g 230, att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, S 200, att bordlägga ärendet fram till dess att
laglighetsprövningen i förualtningsrätten är klar.

Arbetsutskottet beslutade den 1 november 2022, S 311, att ta upp ärendet till ny hantering vid
arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2022,

Beslutsunderlag

o Missiv.
. Samverkansavtal för naturbruksutbildning ar 2023-2026.
. Regionfullmäktige iVästra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, S 113.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, g 230.
o Arbetsutskottets beslut 2022-L0-04, 9 27L.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06, g 200.
o Arbetsutskottets beslut 2022-tt-0l,5 311.
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOIL
Sammanträdesdatum
2022-LL-Or

sida
37

s 311 Dnr KS 2022143

Sa mve rka nsavta I om natu rbru ks utbi ld n i n g 2023' 2026

Arbetskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny hantering vid arbetsutskottets sammanträde

den 29 november 2022.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden I januari 20L9 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämföft med det förslag som

remitterades under vären 2A22 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare föfidliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om

naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så

snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige
den 24 maj2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2022, g 211, att godkänna informationen samt att
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, g 230, att ta upp ärendet till ny behandling

vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022,5 200, att bordlägga ärendet fram till dess att
laglighetsprövningen i förualtningsrätten är klar.

Beslutsunderlag

. Missiv.

. Samverka nsavta I för natu rbru ksutbildn i ng ar 2023-2026.
o Regionfullmäktige iVästra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, g 113
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-49-06, S 230,
. Arbetsutskottets beslut 2022-L0-04, 5 27L.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-L0-06,5 200.

Juste Utdragsbestyrka nde
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Justerandes

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-tL-0L

sida
38

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordforanden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
hantering vid arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

#-
Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-06

sida
36

s 20o Dnr KS 2022143

Sa mverka nsavta I om natu rbru ks utb i ld n i n g 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet fram till dess att laglighetsprövningen i

förualtningsrätten är klar,

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner, Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter, Jämfört med det förslag som
remitterades under vtren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare föfidliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så

snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbrukutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige
den 24 maj2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2022, 9 211, att godkänna informationen samt att
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, 9 230, att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Beslutsunderlag

r Missiv.
. Samverkansavtal för naturbruksutbildning ar 2023-2026.
r Regionfullmäktige iVästra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, 5 113
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-09-06. 5 230.
r Arbetsutskottets beslut 2022-L0-04, 5 27L.

Förslag till beslut på sammanträdet

DanielJensen (KD), Ulf Rexefjord (SD), Marianne Sand Wallin (S) och Jörgen Eriksson (KIM),
Eva Pärsson (M) och Peter Ljungdahl (C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet
fram till dess att laglighetsprövningen i förvaltningsrätten är klar.

Ju srgn Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-r0-06

sida
37

Beslutsgång

Ordföranden frågar på Daniel Jensens m.fl, förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.

Beslutet skickas till
Västra Götalandsregionen (VGR)
Kultur- och utbildningsnämnden

n Utdragsbestyrkande
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Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRAD ESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-04

sida
22

s271 Dnr KS 2022143

Sa mverka nsavta I om natu rbru ks utb i ld n i n g 2023-2026

Arbetskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026
enligt föreliggande förslag.

Reservationer

DanielJensen (KD) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter, Jämfört med det förslag som
remitterades under vtren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare föfidliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så
snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell,

Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2O26 godkändes av regionfullmäktige
den 24 maj2022 och har undeftecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 23 augusti 2022, g 211, att godkänna informationen samt att
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Arbetsutskottet beslutade den 6 september 2022, g 230, att ta upp ärendet till ny behandling
vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Beslutsunderlag

o Missiv.
. Samverkansavtal för naturbruksutbildning ar 2023-2026.
. Regionfullmäktige iVästra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, S 113
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-09-06, 5 230,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna
Sa m ve rka n sa vta I fö r n a tu rb ru ks u tbildn i n ga r 2 02 3 -2 02 6 en I igt fö rel i g ga nde förs la g

Justeran n

/&{
Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-rO-04

sida
23

Daniel Jensen (KD) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet
fram till dess att laglighetsprövningen i förvaltningsrätten är klar,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

des sign

//d'r
Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-09-06

sida
11

s 23O Dnr KS 2022143

Sa mverka nsavta I om natu rbru ks utbi ld n i n g 2023-2026

Arbetsutskottets besl ut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp ärendet till ny behandling vid
arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med det förslag som
remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare föfidliga pafternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så

snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Samverkansavtalför naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige
den 24 maj 2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undeftecknande senast den 31 oktober 2022.

Arbetsutskottet beslutade dn 23 augusti 2022, g 211, att godkänna informationen samt att
ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Beslutsunderlag
. Missiv.
. Samverkansavtal för naturbrukutbildning ar 2023-2026.
o Regionfullmäktige iVästra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, 5 113.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen och tar upp
ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 4 oktober 2022.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes sign Utdragsbestyrka nde
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-08-23

sida
4

g 211 Dnr KS 2022143

Sa mverka nsavta I om natu rbru ks utb i Id n i n g 2023-2026

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen,

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari 2023 till den 31 december
2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämföt med det förslag som
remitterades under våren 2022 har endast några tekniska justeringar gjorts i syfte att
ytterligare förffdliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.
Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan med regionen om
naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet
blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så

snaft avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättuis ekonomisk modell.

Samverkansavtal för naturbruksutbildningaAndersr 2023-2026 godkändes av regionfullmäktige
den 24 maj2022 och har undertecknats av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören,

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och
undertecknande senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag
. Missiv.
. Samverkansavtal för naturbruksutbildning ar 2023-2026.
o Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24,5 113.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna informationen.

2. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 6 september 2022.

Beslutsgång

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommu nstyrelsen/Komm u nfu llmäktige

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023'2026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samverkansavtal ftir
na tu rbru ks u tbild n inga r 202 3 -2 02 6 en I igt forel ig ga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner, Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har fornyats med jämna mellanrum och

nu gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Ett nytt samverkansavtal som är avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31

december 2026 har tagits och remitterats till kommunerna för synpunkter. Jämfört med

det förslag som remitterades under vären2022 har endast några tekniska justeringar
gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och for att harmoniera texten med
gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta kommuner uppskattar samverkan
med regionen om naturbruksutbildning, men några kommuner framförde bland annat att
det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har en skrivning tillkommit i avtalet om att
en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en

modern och rättvis ekonomisk modell.

Sa mverka nsavta I för natu rbru ksutbild n i ngaAndersr 2023-2026 godkändes av
regionfullmäktige den 24 maj2022 och har undeftecknats av regionstyrelsens
ordföra nde och regiondirektören.

Därefter har samverkansavtalet skickats ut till kommunerna för godkännande och

undeftecknande senast den 31 oktober 2022.

Beslutsunderlag
. Missiv.
. Samverkansavtal för naturbruksutbildning ar 2023-2026.
. Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionens beslut 2022-05-24, 5 113.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse
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Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner
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Barbro lsaksson

Nämndsamordnare Styrelse & nämndsekretariat
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05 -24

s 113

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-01-01 --

2026-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra
Götalands 49 kommuner
Diarienummer RS 2022-01898

Beslut

1 . Regionfu llmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning

2023 -01 -0 | -J026-12-3 1 med länets 49 kommuner.

2. Regionfullmiiktige ger regionstyrelsens ordftirande och regiondirektören i
uppdrag att signera al'talet.

Sammanfattning av ärendet

Det nu gällande samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan Västra

Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den

31 december2022.

Ett nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom och representanter

ftjr kommunerna. Avtalet har utformats med håinsyn till kommunernas utvåirdering

av nuvarande avtal och kommunernas svar på det ftirslag som remitterades under

våren 2022.

Det nya avtalet gäller från den I januari 2023 till den 31 december 2026 och

innehåller ett antal efterfrågade ftirtydliganden, men inneb?ir inga principiella

avsteg från nuvarande avtal. Avtalet medfor därftir inga ftirändringar i vare sig

finansiering eller behov av andra resurser jämftirt med det nu gällande avtalet.

Samverkansorganet ftir frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt

Samråd Naturbruk, har ställt sig bakom det nya avtalet.

Beslutsunderlag

o Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 S I22

a Ijänsteutlåtande daterat 2022-04-26

Samverkansavtal

a

Justerare: Justerare Justerare: Rätt utdraget intygar:

Protokollsutdrag från beredningen ftir hållbar utveckling 2022-05-10 Q l0
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Protokoll från regionfullmäktige, 2022-05 -24

Yrkanden på sammanträdet

Kristina Jonåing (C) och Helena Holmberg (L) yrkar bifall till regionstyrelsens

ftirslag.

Vidare yttrar sig Karin Blomstrand (L).

Skickas till

o Regionstyrelsen, ftir genomftirande

o Till regionens samtliga 49 kommuner ftir godkännande

o Regionutvecklingsnämnden, ftir kåinnedom

o Naturbruksstyrelsen, ftirkännedom

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:
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Tjänsteutlåtande
Datum 2022-04-26

Diarienurnmer RS 2022-0 1 898

Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret
Handläggare: Robin Kalmendal

Telefon: 076-136 54 03

E-post: robin.kalmendal @vgregion. se

Till beredningen fiir hållbar utveckling

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-
-2A26 mellan Västra Götalandsregionen och
Västra Götalands 49 kommuner

Förslag till beslut
B eredn i n gen for hål lbar utveckl ing foresl år regi on styrel sen foresl å

regionfullmäkti ge att besluta fiilj ande:

L Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning

2An -01 -01 
-2026- 

I 2-3 1 rned länets 49 kommuner.

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordforande och regiondirektören i

uppdrag att signera avtalet.

Beredningen ör hållbar utveckling beslutar fiir egen del:

1. Beredningen for hållbar utveckling forklarar pangrafen omedelbart

justerad.

Sammanfattni ng av ärendet
Det nu gällande samverkansavtalet orn natwbruksutbildning mellan Västra

Götalandsregionen (VGR) och länets samtliga kommuner upphör att gälla den 31

december 2022.8tt nytt avtal är framtaget i samarbete mellan VGR, VästKom

och representanter for kommunerna. Avtalet har utformats med hänsyn till
kommunernas utvärdering av nuvarande avtal och kommunernas svalpå det

florslag som remitterades under vären2022. Det nya avtalet gäller från den 1

januari 2023 till den 31 december 2026 ach innehåller ett antal efterfrågade

örtydliganden, men innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Avtalet

medfor därfor inga forändringar i vare sig finansiering eller behov av andra

resurser jämfort med det nu gällande avtalet. Samverkansorganet fiir frågor om

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vqregion.se

E-post:
reqionstvrelsen@vqreqion.se
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naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt Samråd Naturbmk, har ställt sig

bakom det nya avtalet.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Samverkansavtalet om naturbruksutbildning mellan VGR och samtliga kommuner

i Västra Götaland liar sitt rrrsplung i den skatteväxling och ansvarsfordelning på

utbildningsområdet som gjordes vid regionbildningen. Sedan 1999 erbjuder VGR
naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag, och tillsammans med avtalet om

skatteväxling reglerar samverkansavtalet kostnadsansvaret och finansieringen for
utbildningarna.

Nu gällande samverkansavtal

Samverkansavtalet har fonryats vid flera tillfiillen sedan 1999, och det rru gällande

avtalet trädde i kaft den I jarruari 2019 och upphör att gälla den 3l december

2022.Under nuvarande avtalsperiod har regionen och kommunerna samarbetat i

frågor som rör naturbruksutbildning i VGR:s regi genom samverkansorganet

Politiskt Samråd Naturbruk och dess beredande organ Ledningsråd ör Nafurbruk.

Ledningsråd for Naturbruk har varit eft viktigt forum fiir kontakten ned enskilda

kommuner, utvärderingen av nu gällande avtal och i beredningen av ett nytt avtal.

Kommunernas syn på samverkansavtalet

Under hösten 2020 glorde Ledningsråd for Natulbruk en utvärdering av det nu

gällande avtalet. Utvärderingen och dialog visar att samverkansavtalet fyller en

rnycket viktig roll for kompetensforsörjningen av lantbruket, skogsbruket och

andra viktiga näringar for Västra Götaland. De allra flesta kommuner dr också

nöjda med upplägget som gör att de kan erduda nahrbruksutbildning med hög

kvalit6, även ur ett nationellt perspektiv. Vidare innebär samverkansavtalet och

skatteväxlingen som det bygger på att kommunerna endast betalar halva

utbildningskostnaden f,or gymnasieelever på naturbruksprogrammet, och regionen

den andra halvan.

Under vären2022 remitterades ett lorslag på nytt avtai till alla kommuner samt

till regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen. Majoriteten av de 38

kommuner som yttrade sig över remissen, liksom regionutvecklingsnämnden och

naturbruksstyrelsen, var generellt positiva till forslaget.

Samtidigt som de allra flesta kommuner är nöjda anser några konr.muner att det

ekonomiska utfallet har blivit orättvist. Det handlar främst om indirekta effekter

av tidigare beslut om att avyttra skoloma Dingle, Nuntorp och Strömma (RS

3037-2015). De bedrivs idag som fristående skolor och omfattas därlor inte av

avtalet och uppgörelsen att VGR och kommunen ska dela lika på kostnaden for
gymnasieelevema. Många gymnasieelever väljer dock en skola som ligger nära

z (s)
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hemmet, oavsett huvudman, En konsekvens av att Dingle, Nuntorp och Strömma

inte längre bedrivs i VGR:s regi är därfor att kommunerna i skolorras närhet har

fått ökade kostnader när de måste stå fbr gymnasieelevemas hela

utbildningskostnad på dessa skolor.

Koncernkontorets bedöm ning

Utgångspunkten i utformningen av det nya samverkansavtalet har varit att möta

kommunemas önskemål inom de ramar som regionfullmäktige tidigare har givit
lor naturbruksverksamheten i VGR:s regi. Koncernkontoret har utgåff fi'ån att

regionfullmäktiges beslut att koncentrera VGR:s naturbruksverksamhet till
Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp uftryckte en viljeriktning som inte är forenlig

med att VGR ska ta ett övergripande ansval' for natwbruksutbildning i Västra

Götaland. Beslutet att koncentrera VGR:s naturburksverksamhet har också legat

till grund for Koncemkontorets bedömning att samverkansatalet inte ska

omarbetas så att det även omfattar de skolor som regionfuilmäktige tidigare har

avyttrat.

Koncernkontoret har även bedömt att vissa jutidiska hänsyr: beglänsar utrymmet

att ändla i samverkansavtalets principer. Det är exempelvis inte möjligt att göra

särlösningar for enskilda kommuner, då den bakornliggande skatteväxlingen

kräver likalydande avtal för alla kommuner. Det finns heller inte örutsättningar

attläta samverkansavtalet omfatta specifika fristående skolor på

naturbruksområdet. Dock bedömer Koncernkontoret att det finns mycket goda

forutsättnin gar att aktivt stödja de kommuner som önskar det i frågor som rör

kompetensfiirsörjning i allmänhet, och på naturbruksområdet i syrnerhet.

Det nya samverkansavtalet

Det nya avtaletomfattar även i fortsättningen endast skolor i VGR:s regi och

innebär inga principiella avsteg från nuvarande avtal. Däremot har texten justerats

for att roller och ansvar hos VGR och konrmunema ska bli tydligare. Bland annat

anges att allt arbete inom ramen for avtalet ska utgå fi'ån "det bästa for eleverra

och de studerande samt for de personer som söker till utbildningarna." Vidare har

mandatet och ansvaret lor Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Nafurbruk

beskrivits på ett tydligare sätt, liksom vikten av att ledamötema aktivt for dialog

med de kommuner som de är valda att representera.

Enligt ufvärderingen av det nu gällande avtalet ser de flesta kommuner helst ett

tidsbegränsat avtal" bland annat ör att det ger en fast tidsram som utvärderingar

och liknande kan anpassas til1. Ul juridisk synpunkt år de praktiska skillnadema

mellan ett tillsvidareavtal och ett begränsat avtal små. Därfor har det nya avtalet

satts att gälla under fyra år. från den 1 januari 2023 tlll den 3l december 2026.

3 (s)

151



Datum 2022-04-26

Diarienunmer RS 2022-0 1 898

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på

naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommun och

region, precis som i nuvarande avtal. Den wtxenutbildning som VGR erbjuder

iuom nafurbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna.

Hela VGR:s naturbruksverksamhet styrs genom regionufvecklingsnämndens

trppdrag till naturbruksstyrelsen . För 2A22 anslog regionutvecklingsnämnden

161 127 000 kronor till nafurbruksstyrelsen.

Samarbetet mellan regionen och kommunerna i Politiskt Samråd Naturbruk och

Ledningsråd for Naturbruk fortsätter med det nya avtalet. Enligt det nya avtalet

ska Ledningsråd for Naturbruk leda en utredning av den ersättning som regionen

idag lämnar till kommuner vars elever läser naturbruksutbildning utanftir Västra

Götaland.

Det nya avtalet medfor inga fötändringar i vare sig finansiertng eller behov av

andra resutser jämfort med nuläget.

Genomförande och uppföljning av beslut
Beslutet innebär att avtalet skickas till länets 49 kommuner ör godkännande.

Avtalet gäller under lorutsättning att det godkänns och signeras av alla 50 parter

Om inte alla parter väljer att godkänna och signera avtalet skulle det imebära en

örändrad ordning fbr kostnadsallsvar och. finansiering av naturbruksutbildning i
VGR:s regi. Det skulle fiirutsätta aft samtliga paftel är eniga om och gemensamt

kommer överens otrr en ny struktur och ett nytt avtal om skattevåxling.

Beredning
Arrtalet har i tagits frarn i samarbete mellan VGR, VästKom och kommunemas

representanter i samverkansforumet Ledningsråd ör Naturbruk. Beredningen har

inkluderat en utvärdering av nuvarande ar4al gjord av kommunema, dialogmöten,

utredningar av alternativ kring avtalets finansiering och omfattning, samt remiss

av ett ftirslag på nytt avtal.

Från VGR har arbetet involverat nafurbruksforvaltningens ledning samt juridisk

och ämnesspecifi k kompetens från Koncemkontoret.

Det slutgiltiga avtalsfiirslaget har utformats med hänsyn till revisorskollegiets

synpunkter på nuvarande avtal (REV 201 8-001 1 l).

Samverkansorganet for frågor om naturbruksutbildning i VGR:s regi, Politiskt
Samråd Natulbruk, ställde sig bakorn avtalet 2022-04-26.

Regionutvecklingsnämnden fick information om det nya sarnverkansavtalet 2022-
04-27.

4 (s)
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Koncernkontoret

Helena L Nilsson

Regionutvecklin gsdirektör
Anders Carlberg

Avdelningschef FoUU

5 (s)

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget
. Sanrverkansavtal om naturbruksutbildnin g 2023 -0 I -0 I --2026- 12-3 |

mellan VGR och kommunerna i VG

Tidigare beslut
. Regionutvecklingsnämnden 2022-04-27 $ 82 Information - Till och från

BHU: Samverkansavtal om natwbruksutbildning 2023 -2026

r Beredningen ör hållbar utveckling 2021-12-07 $ 35 och Ägarutskottet
2021-12-15 $ 156 Remiss av ornarbetat ftirslag på samverkansavtal for
nafurbruksutbildningar att gälla frän 2023 mellan Västra

Götalandsregionen och länets 49 komrnuner

r Beredningen for hållbar utveckling 2021-A3-09 $ I I Remiss av ftirslag på

samverkansavtal lor naturbruksutbildningar att gälla frän 2A23 mellan

Västla Götalandsregionen och de 49 kommunema

r RS 2018-00938 "Samverkansavtal ör naturbruksutbildnin gar 2019-2022
mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna"

Besluten skickas till
r Regionfulhnäktiges beslut skickas for genomforande till regionsty'elsen

r Till länets sarntliga 49 kommuner for godkännande

o För information till regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen
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Godkännande av samverkansavtal om
n atu rb ru ksutbi I d n i ng 2023-2026
Till berörd nämnd eller styrelse

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal for naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfiirdelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har fornyats med jämna mellanrum och

nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till3l december 2022.

Bifogat åir det samverkansavtal som iir avsett att gälla från den 1 januari 2023 till den 31

december 2026. Jämfort med det ftirslag som remitterades under vären2022 har endast

några tekniska justeringar giorts i syfte att ytterligare forfydliga parternas ansvar och for
att harmoniera texten med gällande regelverk. Remissvaren visade att de allra flesta

kommuner uppskattar samverkan med regionen om naturbruksutbildning, men några

kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därfor har

en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder

i kraft i syfte att lämna forslag på en modem och rättvis ekonomisk modell.

Det bifogade avtalet godkändes av regionfullmäktige 24 maj2022 och har undertecknats

av regionstyrelsens ordforande och regiondirektören. Nu vill vi be er att godkänna och

underteckna avtalet. Ni avgör själva i vilken instans avtalet godkänns och vilka som

undertecknar.

^O5a svarar nr
När er berörda nämnd eller styrelsehar fattat beslut om att godkåinna avtaletvill vi att ni
e-postar oss protokollsutdraget (PDF) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange

diarienummer RS 2022-01898 i iimnesraden, samt en kontaktperson för åirendet.

Vi vill även att ni skickar tillbaka ett undertecknat exemplar i det bifogade svarskuvertet.

Svara så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober 2022.Frägor besvaras av ansvarig

handläggare Robin Kalmendal, telefon: 07 6-13 6 5 4 03, robin.kalmendal@vgregion.se.

Johnny Magnusson

Regionstyrelsens ordforande

Y3V

Axel Josefsson

Ordförande VästKom

VÄSTRA
CÖTALANDSRECIONENV VvästKom
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Slutgiltig avtalsversion

1. Allmänt
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västa
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan 'avtalet'

De utbildningar som avses i avtalet anangeras av Västra Götalandsregionens
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt
årliga uppdrag av regionutvecklingsnåimnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen,
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,
elever och studerande inom naturbruksområdet.

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktor i Västra Götaland och kan biträda
eller företräda kommunerna i syfte att uweckla samverkan mellan kommunerna och andra
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att
underlätta för avtalspafi ernas samverkan och gemensarnma ansvarstagande.

1.1 Avtalsparter
Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunema i Västra Götaland ('kommunerna')
och Västra Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns kommunerna och regionen
gemensamt som 'partema'. Avtalet gäller under förutsättning aff samtliga parter beslutar att
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

1.2 Omfattning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:

o Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
gymnasiesärskqla.

r Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
o Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna åir samlade på Axevalla utanför Skara.

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner,
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
presumtiva elever och studerande.

3
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Gerour avtalet upptlrar kunuuuueura till regiuleil al"L dels vara huvuduran för'

naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda

vuxenutbildning på gSrmnasial nivå inom naturbruksområdet.

L.3 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en tygg tillgång till moderna

naturbmksutbildningar med hög kvalitd till självkostnadspris inom g;rmnasieskolan,

gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och

främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och

stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på

utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteviixlingen som gjordes då.

Sedan 1999 erbjuder dåirför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum.

Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och

sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande

lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av

entreprenörskap används på en naturligt sätt i utbildningen av både gyrnnasieelever och inom
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareuwecklas för att erbjuda moderna och effektiva
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter
gyrnnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Aven detta arbete ska

utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på

narurbruksområdet.

1.5 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2023-01-01" till och med 2026-12-3L Om beslut fattas på

nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta

förhandlingar.

L.6 Lagstiftning
Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), g5rmnasieförordningen

(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Aven andra regelverk
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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L.7 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning.
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogralnmet är ett nationellt g}'mnasieprogram med inriktningarna Lantbruk,
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog,
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.

Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de g5rmnasieutbildningar
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till
någon av vuxenutbildningarna i avtalet.

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta
förhandlingar.

2. Ekonomi
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet
mellan panerna.

2.L Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Regionen erbjuder kommunerna g;rmnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans
naturbruksprogram, och introduktionsprogram, beräknas enligt gymnasieförordningens L3

kap. 3 S och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i
Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 1"0 december
året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras
berörda vårdnadshavare separat.
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De gSrmnasieutbildningar som regionen'anorcinar finansieras till hälften av regionen och tiii
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påborjat en av dessa

utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Avstämningsdatum för fakturering lir 1-5 september respektive l-5 februari. Ingen debitering
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev

avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den L5

februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter L5 oktober respektive 15 mars. I övriga fall
betalas hela terminskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog
med hemkofirmunen.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den.

Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar.

Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de

elever på gymnasieskolan och gyrnnasiesårskolan som är under 20 år och inte har

inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda liirandet (APL) åir en obligatorisk del av
g;rmnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen

svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan
elevernas bostad och platsen för APL.

Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1-.2 nedan), senast den l-0 mars varje år.

Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd
Naturbruk (se 3.1.1 nedan).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesåirskolan och

vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscenfia. Allokeringen av kostnaderna
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.

De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras

mellan verksamhetsåren.

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på

en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför
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Västa Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska

vara regionen tillhanda senast 3l- december avseende höstterminen och 30 juni avseende

vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning
Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på g5rmnasial

nivå till självkostnadspris, beråiknat enligt sarnma principer som för gymnasieskolan.

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar

per genomförd kurspoäng.

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap.

21" S skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs

för utbildningen.

Avstämningsdatum för fakturering är L5 september respektive 1-5 februari. För studeranden

som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterftiljande
månadsskifte.

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som

motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter

att den studerande avbryter utbildningen, och diirefter krediteras kommunen för de poäng som

den studerande inte genomfört.

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med

regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för afialet ska ta sin utgångpunkt i det bästa

för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av

naturbruksutbildnin garna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets

önskemål när samverkansafialet för åren 20L9--2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet

syftar till att underlätta det gemensarnma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De

ska fofisatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och

Iedningsrådet.
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3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och
kompetensförsörj ning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.

Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess

uppdrag till naturbruksstyrelsen faststålls. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt
fem representanter från regionen. Parterna utser sjäIva de förtroendevalda som ska ingå i
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en

mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder.
Arbetsformerna i öwigt beslutas gemensamt i samrådet.

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt
som för samrådet utser panerna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommnnernas rplresentanfer har en mycket
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas
gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar
Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av
huvudmannaskapet för gSrmnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar,
inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra
Götalandsregionen har dåirmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun

Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (201-0:2039), förordningen om
vuxenutbildningen (20L 1 : 1 108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprograrnmen och vuxenutbildningen på
gyrnnasial nivå inom naturbruksområdet.
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Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt
utbud av naturbruksutbildningar.

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15

september på hostterminen och den L5 februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och såirskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3
kap. 5 $ skollagen. I de fall en elev har behov av ytterligare stöd, utöver detta, kan regionen
och kommunen träffa en överenskommelse om tilläggsbelopp. Det kan exempelvis handla om
kostnader för en elevassistent.

Regionen ska informera beröid kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl tir
frånvarande i betydande utsträckning.

Regionen ska inom 1-4 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar eöjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations-
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av
gymnasieutbildningar.

Kommunen ansvarar för att inför g5rrnnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund-

och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd,

enligt vad som anges i 3 kap. 12 j $ skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det
stöd de behöver och en god start på utbildningen.

Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen

regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan

kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras

starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.

Kommunens betalningsansvil kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning
till dess att eleven fullfriljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller orn avtalet
upphör att gälla.
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4. Gernensam ma utvecklingsområden
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.

Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av
gemensam karaktär.

5. Avtalsvård
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och
uppföljning av avtalet.

När detta avtal träder i kraft ska modellen med ersättning till kommuner för de elever som
Iäser naturbruksutbildning utanför Västra Götaland uffedas. Utredningen leds av Ledningsråd
Naturbruk och ska lämna förslag på en modern och rättvis modell. Avtalet ska utvärderas i sin
helhet efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Uwåirderingen leds av Ledningsråd
Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med utvärderingarna är att
på ett transparent och fönroendefullt sätt undersöka hur parternas behov och förväntningar
tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister
Eventuella tvister som uppkommer med biiring på detta avtal löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter

För regionen

Datum 2CT/-0t5/

För kommun

Datum
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-LL-22

Änenoe re

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets leda möter och kom m u nchefen d iskute ra r a Kuel la frågor.
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2022-Lr-22

Änrnoe rz

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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2022-LI-22

ARENDE 18

Verksamhetsbesök

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker kommunala enheter för att informera sig om
verksamheten.
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