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Information
Kan du inte närvara?
Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet.
Anmälan sker till respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett.
Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04
senast klockan 12.00 sammanträdesdagen.
Adressändring?
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.
Motioner
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare
får motionären själv kopiera upp om den ska
lämnas på sammanträdet.
Interpellation
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan
12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att
ställa den.
Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt
interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet
hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.
Fråga
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan
behöver inte vara skriftligt.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller
telefon 0530-181 04.
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Dnr KS 2020172

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för koncernen
Mellerud kommun enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommuns resultat 2019, skillnaden mellan intäkter och kostnader, blev ett överskott
på 5,5 Mnkr. Tillsammans med bolagen redovisas ett koncernresultat på 10,6 Mnkr,
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder enligt fastställd budget var 4,7 Mnkr.

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

till 100 procent och

Dalslands

miljö- och energiförbund med 30 procent.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, g 154, att överlämna årsredovisningen till
komm u nful lmä ktiges revisorer och komm u nfu lmä ktige.
I

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019.
o Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 211,
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 154.
u

i

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

S

154

sida
39

Dnr KS 2020/72

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

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

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

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

till 100 procent och Dalslands

miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
o Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, S 211.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-06-09

s 211

sida
1B

Dnr KS 2020172

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäKige.

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

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

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

till 100 procent och Dalslands

miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

.
.

Ärsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

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

Pa

nE

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm unstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
2o2o-03-LZ K52020172

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

2. överlämna

årsredovisningen till kommunfullmäktige.

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

I den sammanställda redovisningen ingår Melleruds Bostäder

AB

till 100 procent och Dalslands

miljö- och energiförbund med 30 procent.

Beslutsunderlag

.

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019

Emma Lindquist

Annika Wennerblom
T,f, kommunchef

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

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltn
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

in

gen

E-post
kommunen@mellerud.se
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Dnr KS 2020172

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2019
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja

1.
2.

3.

Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.
Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.
Kultur- och utbildningsnämnden och de föftroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2019.

4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.
5. Valnämnden och de föftroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2019,
KommunfullmäKige beslutar, ienlighet med revisorernas skrivning, att rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen för brister i styrning och intern kontroll av verkamhet genom att inte
säkerställa att tillräckliga backuprutiner funnits för kommunens ekonomisystem.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt enskiHa
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. De riktar dock anmärkning
mot kommunstyrelsen.
Den anmärkning som riktas mot kommunstyrelsen avser brister i styrning och intern kontroll av
verksamhet. Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte säkerställt att det funnits
eforderliga backuprutiner för kommunens ekonomisystem som lett till att merparten av
bokföringen för 2019 gått förlorad, vilket innebär att det att det därmed saknas fullständig
bokföring för 2019.
Om revisorerna enligt 12 kap. 13 5 riKat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta
om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Ärendet ska beredas av kommunfullmäKiges
presidium eller av särskilt fullmäktigeberedning om sådan utsetts, Detta ärende har endast
beretts av kommunfullmäKiges ordförande och 1:e vice ordförande, med anledning av att 2:e
vice ordförande anmält jäv i ärendet.

Beslutsunderlag

r
o

Revisionsberättelse för år 2019 med bilaga.
Kommunfullmäktiges presidies tjänsteskrivelse,

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelsefö rua ltn

KOMMUN

Datum
2020-06-17

i

n

gen

Diarienummer

K52020172

Sida

L (2)

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2019
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja

1,

Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.

2, Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019,
3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för år 2019,

4, Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.
5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2019.
6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2019.
Kommunfullmäktige beslutar, ienlighet med revisorernas skrivning, att rikta
anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i styrning och intern kontroll av
verksamhet genom att inte säkerställa att tillräckliga backuprutiner funnits för
kommunens ekonomisystem.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. De
riktar dock anmärkning mot kommunstyrelsen.
Den anmärkning som riktas mot kommunstyrelsen avser brister i styrning och
intern kontroll av verkamhet. Detta mot bakgrund av att kommunstyrelsen inte
säkerställt att det funnits erforderliga backuprutiner för kommunens
ekonomisystem som lett till att merparten av bokföringen för 2019 gått förlorad,
vilket innebär att det att det därmed saknas fullständig bokföring för 2019.

Om revisorerna enligt 12 kap. 13 5 riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska
fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Ärendet ska
beredas av kommunfullmäktiges presidium eller av särskilt fullmäktigeberedning
om sådan utsetts. Detta ärende har endast beretts av kommunfullmäktiges
ordförande och 1:e vice ordförande, med anledning av att 2:e vice ordförande
anmält jäv i ärendet.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
kommunen@mellerud.se

9

lJänsteskrivelse
r1

la

rt

ta
r1

Ir

MELLERUDS

Kommunstyrelseförvaltningen

KOMMUN

Datum

2020-06-17

Diarienummer
t<S

2020172

Beslutsunderlag

o

Revisionsberättelse för år 2019 med bilaga.

Christina Andersson (C)
KommunfullmäKiges 1:e vice ordförande

Roland Björndahl (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Beslutet skickae till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas.
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2020

-06- t:6

Diarienr

Melleruds kommun
Kommunrevisorema

Kommunfullmäktige

REVISIONSBERIiTTELSE TÖN MELLERUDS KOMMUN 2OL9
Vi, av fullmäktige

utsedda revisorer i Melleruds kommun, har granskat den verk-

samhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag under 2019.
Styrelse och nämnder ansvatar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning

till full-

mäktige.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intem kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge rimlig grund för bedöm-

ning och ansvarsprövning.
Revisorernas analyser av väsentlighet och risk har varit vägledande för valet av
granskningsinsatser och har utgjort grunden till revisionsplanen for verksamhetså-

ret2019. Vi har löpande tagit del av styrelsens och nämndernas verksamhet via
protokoll och andra beslutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och
tjänstemän. Vidare har räkenskapema samt den interna kontrollen granskats. Dialog har förts med vår uppdragsgivare, kommunfullmäktiges presidium. PwC har
biträtt oss vid revisionen.
Resultatet och omfattningen av genomförd granskning framgår nedan i"Reviso-

rernas redogörelse"

Vi konstaterar atlvi inte kan bedöma om kommunstyrelsen bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt sätt men bedömer att det skett på ett ekonomiskt tillfreds-

ställande säff.

11

Melleruds kommun
Kommunrevisorema
Vi bedömer att socialnämnden inte bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
sätt och inte på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att kultur- och utbildningsnämnden delvis bedrivit verksamheten

på

ett ändamålsenligt sätt men inte på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att byggnadsnämnden bedrivit verksamheten

på ett ändamålsenligt

sätt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

I december 2079 inträffade ett haveri på den server där Melleruds kommuns afftirssystem och bokföring fanns sparacl. Någon säkerhetskopia av data kunde inte
återläsas och därför försvann merparten av bokföringstransaktionerna fcir är 201,9,
således finns inte en fullständig bokföring för 2019 och därmed uppfirller kom-

munen inte Lag om kommunal bokföring och redovisning.

Av denna anledning kan vi inte uttala oss om huruvida resultat- och balansräkningarna för 2019 fullt ut är korrekta och kan således inte heller bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och
ställning.

Därtill är årsredovisningen för sent avlämnad. Enligt kommunallagen 11 kap. $ 20
ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorema snarast möjligt
och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Vi bedömer att styrelsens interna kontroll inte varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Avseende verksamhetsmålen kan vi inte utifrån kommunstyrelsens redovisning bedöma om resultatet är förenligt med de mål
som fu llmäktige uppställt.

Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för brister i styming och intern kontroll av verksamhet. Detta mot bakgrund av attkommunstyrelsen inte säkerställt
att det funnits erforderliga backuprutiner för kommunens ekonomisystem som lett
till att merparten av bokföringen för 2019 gätt förlorad, vilket innebär att det att
det därmed saknas fullständig bokföring för 2019.

Vi uppmanar kommunstyrelsen att säkerställa att backup och återläsningstest för
samtliga IT-system genomförs där genomförda aktiviteter dokumenteras formellt.

Trots ovanstående notering tillstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi avstyrker att fullmäktige

godkänner kommunens årsredovisning för 2019 dä

kommunstyrelsen inte presenterat tillräckliga underlag för att vi ska kunna uttala
oss om huruvida årsredovisningen är korrekt och därmed ger en rättvisande bild.
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Melleruds kommun
Kommunrevisorema
Revisionsberättelsen är upprättad av de, av kommunfullmäktige, valda revisorerna

i Melleruds kommun.

Mellerud den 76 iuni2020

ä
Råberg

Y)
dnigl'1/1
Johan Lorentzon

Claes

Ols
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna
Bilaga

1

REVISORERNAS REDOGORTLSE
Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningarna syftar till att ta
reda på om verksamheterna skots på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskapema är rättvisande och om den kontroll som görs

inom nämndema dr tillräcklig.
Revisionens synpunkter har regelmässigt kommunicerats med ansvarig närnnd
och styrelse i form av skriftliga granskningsrapporter. Dessa har enligt fastställt

revisionsreglemente lopande överlämnats

till kommunfullmäktige'

Vårt anslag i budgeten har disponerats på det sätt som framgår av budgetavräkningen.
Public Sektor inom PwC har bitratt oss vid revisionen.
De granskningar som utförts under året har fördelats enligt nedanstående:

Kommunstyrelsen och Nämndernas ansvarsutövande
Granskningen av kommunstyrelsens och nämndemas ansvarsutövande aktiviteter är
en del av det underlag som behövs for ansvarsprövningen. Syftet är atlptöva om respektive nämnds aktiva åtgarder är tillräckliga för att styra och följa upp verksamheten.

Vi har tagit del av styrelsens och nämndernas protokoll fcir verksamhetsåret och genomför träff med kommunstyrelsens

arb etsutskott.

Kommunstyrelsen och Nämnderna
Vi konstaterar attvi inte kan bedöma om kommunstyrelsen bedrivit verksamheten

på

ett ändamålsenligt sätt men bedömer att det skett på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt.

Vi

bedömer att socialnämnden inte bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt

och inte på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att kultur- och utbildningsnämnden delvis bedrivit verksamheten

på ett

ändamålsenligt satt men inte på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Vi bedomer attbyggnadsnämnden bedrivit verksamheten
och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
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på ett ändamålsenligt sätt

Melleruds kommun
Kommunrevisorerna
Vi bedömer sammantaget att nämndernas interna kontroll varit tillräcklig men att
kommunsfyrelsens intern kontroll endast varit delvis tillräcklig.

Kommunens delårsrapport
Granskningen har syftat

till

att bedöma om delårsrapporten upprättats

i enlighet med

den kommunala redovisningslagens intentioner, om delårsrapporten ger tillfredstäl-

lande information om verksamhetens utfall, om delårsrapporten uppfyller kravet på
rättvisande räkenskaper samt om delårsrappoften är tillräckligt dokumenterad.
Granskningen ska även ge ett underlag för revisorernas bedömning av om resultatet är
förenligt med fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet, ndr det gäller god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att delårsrapporten uppffller de formella krav som stipuleras i den kommunala redovisningslagen. Vi bedömer dessutom att delårsrapporten delvis redovisar
ett rättvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning.

Delårsrapportens innehåll och utformning motsvarar de krav som ställs i den kommunala redovisningslagen. Resultat- och balansräkningarna är specificerade. Periodiseringar har gjorts av alla väsentliga poster.

Vi bedömer att resultatet i delårsrapporten delvis är forenligt med de finansiella mål
fullmäktige beslutat om och att verksamhetens utfall i delåret delvis är förenlig med
kornmunfullmäktiges mål för verksamheten och att vi inte kan uttala om utfallet per
helår, med anledning av att kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på

måluppflillelsen.

Granskning av likvärdiga fiirutsättningar fiir lärande inom ftirskolan.
På uppdrag av de födroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genom-

fört en granskning om kultur- och utbildningsnämnden säkerställer att eleverna i Melleruds kommun erbjuds likvärdiga förutsättningar i förskolorna.
Syftet med granskningen är aff bedöma om kultur- och utbildningsnämnden genom

styrning, uppföljning och kontroll säkerställer att alla forskolor erduder likvärdiga
forutsättningar fcir lärande och omsorg utifrån varje barns behov samt att behov av
platser och öppettider kan tillgodoses.

Utifrån granskningenär vär sammanfattade bedömning att kultur- och utbildningsnämnden huvudsakligen säkerställer genom styrning, uppföljning och kontroll att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns
behov samt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.
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Melleruds kommun
Kommumevisorerna
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kultur- och utbildningsnämnden att:

"
.
.
.

Det systematiska arbetet friimjas
Det säkerställs av huvudmannen att likabehandlingsplanerna för förskolan
är likvärdiga.

i högre utsträckning tillmötesgå vårdnadshavares önskemål om plats vid en specifik förskola
Se över om kommunen har förutsättningar att

Det säkerställs att de brister som lyfts fram av Skolinspektionen åtgärdas.

Granskning av handläggning och beredning av motioner och medborgarfiirslag.
På uppdrag av de förlroendevalda revisorerna

i Melleruds kommun har PwC genom-

fört en granskning av kommunens handläggning och beredning av motioner och
medborgarftirslag.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunsfyrelsen och nämnderna har en
ändamålsenlig motions- och medborgarförslagsberedning.

Utifrån granskningen är vär sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen och
nämnderna endast i begränsad omfattning har en ändamålsenlig motions- och medborgarförsl agsberedn in g.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna
att'.

.

Ta fram riktlinjer kring beredningsprocessen för såväl motioner som med-

borgarforslag. Detta för att förtydliga bland annat roller och ansvar.

.

Införa en allomfattande rutin för påminnelse om slutdatum som gäller hela
kommunen.

.

Säkerställa en process som gör det möjligt att inkomna motioner och med-

borgarforslag utreds och beslutas inom ett år.

.

Varje år redovisa de motioner och de medborgarforslag som inte har beretts ftirdigt, för fullmäktige.

Granskning av kostnadsufvecklingen inom kulturverksamheten.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genom-

fört en granskning av kostnadsutvecklingen inom kulturverksamheten.
Syftet med granskningen är att bedöma om kultur- och utbildningsnämnden har en
ändamålsenlig styrning och uppföljning av kostnader och verksamheter inom kulturverksamheten.
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Melleruds kommun
Kommunrevisorema

Utifrån granskningen är vär sammanfattade bedömning att kultur- och utbildningsnämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig styrning och uppft)ljning av kostnader
och verksamheter inom kulturverksamheten.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kultur- och utbildningsnämnden att:

.

säkerställa att kostnader som fördelas

till

den verksamhetskod som avser

kulturverksamheten vid rapportering i Kolada sker i enlighet med gällande

riktlinjer avseende Räkenskapssammandrag för kommuner"

n

se över rutiner

ftr

hur fordelning sker av kostnader inom kulturverksamheten. Säkerställ därvid att kostnader belastar rätt enhet fOr att därmed få
en så rättvisande bild av kostnadsutfallet som möjligt.

Granskning av årsredovisningen
Revisorema har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om
den är upprättad

i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med

normgivning, främst från Rådet fdr kommunal redovisning.
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomftirts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv ftr att i rimlig grad kunna
bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen

omfattar diirför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i
årsredovisningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom ett positivt resultat om 5,5 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling är fortsatt svag efter 2019 ärs resultat. Kommunen klarar endast ett
av de fyra finansiella målen för 2019.I(ommunen klarar inte målet att ha ett resultat
pä 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte målet att låneskulden för den

skattefinansierade verksamheten ej ska överstiga 10 tkrlinvånare och inte heller målet
att investeringama ska finansieras med egna medel. Med hänvisning till detta och de

avvikelser som finns i nämndernas budgetfoljsamhet gör att vi bedömer att den ekonomiska styrningen inte är tillfredställande.

Av årsredovisningen framgår att måluppfoljningen är av bristande kvalit6. Med anledning av detta är det inte möjligt att utvärdera måluppffllelsen på ett ändamålsenligt
sätt, Således innebär detta at| kommunstyrelsen inte gör någon uppföljning avseende
full-mäktiges mål och det saknas en bedömning avseende målupp$rllelsen.
Kommunsfyrelsen gör själva bedömningen att god ekonomisk hushållning inte är

uppfyllt på det sätt som kommunfullmäktige avsett.
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

ÄRrruor

FOREDRAGNINGSLISTA
i

ng

2020-o6-17

en

g

Dnr KS 2O2O13B5

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2O2O, korrigering
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

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

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

Beslutsunderlag

o
.
r
.
o
r

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27, S7L
Kom m unstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 200.
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 152.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

S

r52

Dnr KS 2020/38s

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

till beslut

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

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

Beslutsunderlag

r
.

Felaktig taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27, 9 7L.

.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, S 200.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

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

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm unstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2020-05-09

rbetsutskott

sida
6

Dnr KS 20201385

s 200

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård
(omvå rd nadsavg ift och kostavg ift) 2020" korrige ri ng
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens taxa angående Särskilt boende Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgitt) 2020 enligt gjord korrigering.

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

Beslutsunderlag

o
o
.
r

FelaKig taxa angående Särskit boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020
Korrigerad taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavgift) 2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27, 9 71.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta socialnämndens
taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020 enligt
gjord korrigering.

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

Omedelbar justering
ras

Parag

Pärsson

E

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn

KOMMUN

Datum
2020-0s-28

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/385

1 (1)

Kommunfullmäktige

Taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och
kostavg ift) 2O2O, korrigering
Förslag

till beslut

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

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

Beslutsunderlag

.
o
.

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

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

2020.
Socialnämndens beslut 2020-05-27, 9 7L.

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförva

Storgatan 13

0530-180 00

5s02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

ltn

i

n

gen

kommunen@mellerud.se
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Socialnämnden

S

71

sida

t4

Dnr:SN20L91294

Taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift
och kostavgift) 2020" korrigering
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1, godkänna informationen.

2. anta korrigerad taxa avseende

Särskilt boende - Korttidsvård (omvårdnadsavgift och

kostavgift) 2020

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

Beslutsunderlag

o
o

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

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

2020.

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Förualtningsekonom

Utdragsbestyrka nde

ff""k'
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raxor särskitt boende

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift.
Beräkningen av individueilt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp-för att
täcka levnadsomkostnader). För 2020 beräknas det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående
uppSå till 5 339 och makar/sambo 4 512 kronor per månad. Dessa belopp är f.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 2OIB.
Prisbasbeloppet för 2O2O har beräknats till 47 300, en höjning med 800 från 46 500. Detta är en höjning
p3 r,7 o/o.
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras förbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650
kronor.
Taxa 2019
Taxa 2020
Kommentar
Maxtaxa

våltidsavgifter i särskilt boende

Korttidsvård
Korttidsvård

2 089

2 r25

krlmån

krlmån

4 230
krlmån
L4t krldygn

4 302
krlmån
L43 kr/dvgn

Omvårdnadsavgift per dag =
maxtaxan/30

7L kr

Kostavgift per dag =

143 kr

måltidsavg iftl30

Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2020
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Taxor särskilt boende

FEr-A\'(Tl

6

Observera att samtliga avgifter förutom måltidsersättning, färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadshyra tillsammans inte får överstiga den nationellt fastställda maxtaxan för vård- och omsorgsavgift.
Beräkningen av individuellt avgiftsuttag utgår från nationellt uträknat förbehållsbelopp (belopp för att
täcka levnadsomkostnader). För 2020 beräknas det nationella forbehållsbeloppet för ensamstående
uppså till 5 339 och makar/sambo 4 512 kronor per månad. Dessa belopp ärf.n. preliminära och beräknas bli beslutade under kvartal 4 20L8.
Prisbasbeloppet för 2A20 har beräknats till 47 300, en höjning med 800 från 46 500. Detta är en höjning

p3 r,7 o/o.
Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader. Det kan sänkas om den enskilde inte
har en speciell kostnad, som ska täckas av förbehållsbeloppet. För den som bor i särskilt boende reduceras forbehållsbeloppet för hushållsel, TV-avgift, säng, sängutrustning samt förbrukningsartiklar med 650
kronor.
Taxa 2O2O
Kommentar
Taxa 2019
2 089

2 t25

krlmån

krlmån

våltidsavgifter i särskilt boende

4 230
krlmån

4 302
krlmån

Vtåltidsavgifter i särskilt boende

I4t

143 kr/dygn

Maxtaxa

Korttidsvård

Omvårdnadsavgift per dag =

krldygn

30 kr

31 kr

30 kr

31 kr

maxtaxan/
Korttidsvård

Kostavgift per dag = måltidsavgift

Socialförvaltningen, Förslag taxor och avgifter 2020
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

2020-06-17

ÄRrror s

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rappolt tl2O2O för byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Byggnadsnämnden avseende rapport 112020.

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

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2020, g 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020,

Beslutsunderlag

. Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll U2020
. Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, S 78.
o Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 201.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-L0,5 135.
u

i

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄPTSPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

s r3s

sida
15

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportll2O2O för byggnadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Byggnadsnämnden avseende rapport 112020'

Sammanfaftning av ärendet
Minst en gång per kvaftal, i samband med prognos/boklut ska socialnämnden följa upp hur
arbetet mld intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor'
anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rappoftera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.

I

Byggnadsnämnden godkände den22 april 2020, $ 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

r Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll U2020
o Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, g 78.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 201.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan

för Byggnadsnämnden avseende rapport 112020.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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METLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kom m u nstyrelsens

g

a

rbetsutskott

2020-06-09

2ol

sida
7

Dnr KS 20201274

UppföUning av intern kontrollplan rapportU2O20 för byggnadsnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Byggnadsnämnden avseende rapport L/2020.

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

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2020, $ 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.
o

Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll L12020
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 5 78.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning
av arbetet enligt intern kontrollplan för Byggnadsnämnden avseende rapport U2020.

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

Omedelbar justering

Morgan

Pärsson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-0s-29

Diarienummer

Sida

KS 20201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan rapport Ll2020 för byggnadsnämnden
Förslag

till beslut

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

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

I anslutning till de ekonomiska

prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Byggnadsnämnden godkände den 22 april2020, $ 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
o

Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll U2020
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, g78.

Annika Wennerblom

T,f, kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

wurw.mellerud.se

212000-1488

E-post
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄPCSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Byggnadsnämnden

578

Intern kontroll prognos

I

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnåmnden godkänner redovisningen av intem kontroll prognos 1.
Sa

mmanfattning av ärendet

En intern kontroll ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnåsr
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillfcirlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
o Efterlevnad av tillämpliga lagar. föreskrifter, riktlinjer, reglementen, policys mm.

.

r

Eeslutsunderlag

.

Byggnadsnämnden intern kontroll, prognos

1

Beslutet skickas tlll
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

ALO
34

sida
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

FöREDRAGNINGSLISTA
i

n

2020-06-17

gen

ÄReruoe o

Dnr KS 20201274

UppföUning av intern kontrollplan rappott tl2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Kultur- och utbildningsnämnden avseende rappoft L12020.

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

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

Beslutsunderlag

. Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 112020
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, 5 47.
. Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nstes krivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, g 203.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, S 136.
u

i

BILAGA
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SAM MANTNÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-06-10

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

S

136

sida
16

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportLl2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport L12020'

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

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

Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020,5 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll L/2020
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, 9 47.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-06-09,5 203'
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport Il20Z0.

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

Justerandes sign

gsbestyrkande
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

a

2020-06-09

rbetsutskott

5 203

sida
9

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapportLl2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport L/2020.

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

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

Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020,
av intern kontrollplan 2020.

S

47, redovisningen av uppföljning

Beslutsunderlag

o
.
o

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll t12020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04 , 9 47.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning
av arbetet enligt intern kontrollplan för Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport
112020.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Omedelbar

j

Pärsson

organ

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Datum
2020-0s-29

Diarienummer

Sida

K520201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan rappott U2O2O för kultur- och
utbildningsnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport L12020.

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

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rappoftera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020,9 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

o
o

Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 112020
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, 5 47.

Annika Wennerblom

T.f, kommunchef

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförva ltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MAI{TRÄD ESPROTOKO

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-0s-04

s47

tL
sida
11

Dnr KUN 202:016

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

Sammanfattning av ärcndet
Intern kontroll handlar om att såkerstiilla att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande må1, fastställda planer, reglementen och andra stydokument, med bibehållet
fortroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konselaenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt, En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

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

king hur nämnden ska stärka sin uppföljning av kontrollplanen.

ingschefen och skolsa mordna ren redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Rapport Internkontroll april 2020
Tjänsteskrivelse Intemkontroll prognos

Beslutet skickas

1

till
!.

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

MSIT

ft\

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-o6-77

ARENDE 7

Dnr KS 20201274

Uppföljning av intern kontrollplan rapporttl2O2O för socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan for
Socialnämnden avseende rapport L12020.

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

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Socialnämnden godkände den 27 maj 2020, 5 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

. Socialnämnden uppföljning av intern kontroll Ll20Z0
. Socialnämnden beslut 2020-05-27, 5 69.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 198,
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 150.
BILAGA
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MEttERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

s rso

sida
34

Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan rapporttl2O2O för socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rapport L12020.

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

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Socialnämnden godkändeden27 maj2020, $ 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.
.
r

Socialnämnden uppföljning av intern kontroll U2020
Socialnämnden beslut 2020-05-27, S 69.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 198.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rappoft L12020

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

a

2020-06-09

rbetsutskott

sida
4

Dnr KS 20201274

s 198

Uppföljning av intern kontrollplan rapport

t

l2020 för socialnämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan

för Socialnämnden avseende rapport L12020.

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

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rappoftera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige,
i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Socialnämnden godkändeden27 maj2020, $ 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

. Socialnämnden uppföljning av intern kontroll L12020
. Socialnämnden beslut 2020-05-27, 5 69.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning
av arbetet enligt intern kontrollplan för Socialnämnden avseende rapport t12020.

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

Omedelbar justering
Parag

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Datum
2020-05-29

Diarienummer

Sida

K520201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

UppföUning av intern kontrollplan rapport,Ll2020 för socialnämnden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Socialnämnden avseende rapport U2020.

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

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

Socialnämnden godkände den 27 maj 2020,

S

69, redovisningen av uppfdljning av intern

kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Socialnämnden uppföljning av intern kontroll 112020
Socialnämnden beslut 2020-05-27, S 69.

Annika Wennerblom

T.f, kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

20zo-05-27

Sammanträdesdatum

sida

12

Dnr:SN2019/363

s6e

Internkontroll 2020 - del

I

Beslut
Socialnåmnden beslutar att godkänna internkontrollen rapport 1 2020'

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll 9 5 Uppföljning av plan för intern kontroll ska: Resultatet
av uppfoljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan,
rappofteras tilt nämnden I den omfattning som fastställts i internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Intern kontroll - RapPort 12020
Tjånsteskrivelse

Beskrivning av ärendet
Intern kontroll - Rapport t 2020 för socialnämnden har arbeta"ts frarn av
forvaltningsledningsgruppen i förvaltningen enligt reglemente för intern kontroll,
Beslutet skickas till
Diariet
Kg m m u ne n @ m el

leru-d-9e

Frida Larsson, Administrativ chef

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyre lseförva ltn

Äneruor

i

n

2020-06-L7

ge n

g

Dnr KS 20201342

AB Melleruds Bostäder - prognos U2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är cirka

6,5 Mnkr.

Beslutsunderlag

. Prognos L12020.
. Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28, 9 2L.
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 180.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-L0,5 131,
u

i
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

S

131

sida
11

Dnr KS 20201342

AB Melleruds Bostäder - prognos L|2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är cirka
6,5 Mnkr.

Beslutsunderlag

. Prognos L12020.
r Melleruds Bostäder AB:s beslut 2020-04-28, g 2L
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, 5 180.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
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nstyrelsens
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a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

2020-05-26

16

Dnr KS 2020/342

18O

AB Melleruds Bostäder - prognos

tl20z0

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr. Prognosticerat resultat är cirka
6,5 Mnkr.

Beslutsunderlag

.
.
o

Prognos 112020.
Melleruds Bostäder ABls beslut 2020-04-28, gZl
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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Tjänsteskrivelse
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-15

Diarienummer

Sida

K520201342

1 (1)

Kommunfullmäktige

AB Melleruds Bostäder - prognos L|åOZ,O
Förslag

till beslut

Kommunfu llmäktige god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 2,7 mnkr.
Prognosticerat resultat är cirka 6,5 Mnkr.
Beslutsunderlag

.
r

Prognos L/202O.
Melleruds Bostäder AB:s beslut 2O2O-O4-28, g

2I.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

AB Melleruds Bostäder

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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kommunen@mellerud.se
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Såmmanträdesdatum
2024-04-28

521
Ekonomisk rapport KV

I

med Prognos

1

AB Melleruds Bostäders beslut
Styrelsen beslutar godkänna ekonomlsk rapport KV 1 med prognos

1

Sammanfattning av ärendet
VD Erlk Josefsson redovisar ekonomisk rapport med prognos 2020-03-31
Resultatet för första kvartalet avviker från budget med ca +1 525 tkr.
Första prognosen för 2020 visar ett överskott pE ca 2,7 Mkr och kommer
ge ett positivt resultat på 6,5 mkr.
Bilägges protokollet.

Beelutsunderlag

.

Ekonomlsk rapport 2020-03 med prognos

Sklckas till:
Ekonomienheten Melleruds Kommun

WI

5.E

Justerändes sign

Utdragsbestyrkande
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AB Melleruds Bostäder
EKONOIIIISK RAPPORT OCH PROGNOS 1-2020
2020-04-27

2

AB Melleruds Bostäder

Ekonomisk rapport

kvl

och prognos 1-2020

Vd för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåre|2020. Prognosen
baseras på balans- och resultaträkning per 2020-03-31, Utfall, budget, årsbudget och prognos för helåret
kan ni läsa i sifferform på sista sidan.

RESULTAT

KVl

Resultatet för första kvaftalet awiker från budget med ca +1 525 tkr,
2020 har inletts med en mycket mild vinter utan snö och det har inneburit en del lägre kostnader för

yttre underhåll och uppvärmning. Det har gett positiva effeKer för första kvartalets resultat.
Planerat underhåll har heller inte utfötts i den utsträckning som varit tänkt, Främst p g a två orsaker.
VD sjukskevs på 1000/o den 3:e mars vilket gjorde att viss planering och en del beslut inte hanns
med. Var sjukskriven en månad och sedan ytterligare 3 veckor på 50oZo, Är precis tillbaka och

jobbar heltid.
Utbrottet av Covid-19 har självklart också haft en stor påverkan. Bolaget har pausat en rad
underhålls- och investeringsprojekt p g a att de inte kan utfciras utan smittorisk, Ett projeK har
flyttats fram elt år, de flesta andra skJutits framåt i tiden. Löpande underhållsarbeten utförs i
princip endast i tomma lokaler och lägenheter samt utomhus.

I övrigt så har Covid-19 också medföft att vi stängt kontoret och endast tar emot bokade besök
samt. P g a sjukskrivningar och beredskap för ev stort personalbortfall har vi även kraftigt
reducerat våra telefontider. Vi päusar också flera objekt från uthyrning då vi inte kan visa dem
för potentiella nya hyresgäster på ett såkert sätt, Tomma lägenheter kan vi hyra ut och hantera.
Några lokalhyresgäster har fått anstånd med del av hyra men inga konstaterade hyresförluster än
så länge.

I övrigt ser vi i dagsläget inga stora orsaker till att andra kostnadsstiillen kommer att awika markant mot
budget men det är fortfarande tidigt på verkamhetsåret och de fulla effeKerna av Covld-l9 är ännu
okåinda.

FKO,I{OMISK ANALYS OCH PROGI{OS

t

Prognosens awlkelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca + 2,7 Mkr Jämföd med budget.
Orsaken till denna stora awikelse är att vi beräknar att utbrottet av Coronaviruset omöjliggör underhåll
den omfattning vi beräknat under lång tld framöver.

i

Utöver det så har regeringen satt in åtgärder som sänker våra personalkostnader samt att VD i dagsläget
inte ser någon vinst i att anställa någon person till den nya tjänst som var budgeterad.

R:\Mellbo\EKONOMl\Proonoscr\2o20\Ekonomlsk rapport 2020-03 med prognos,dtrx
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VERKSAMHETEN
Bolaget har tillsammans med flera andra Dalslandskommuner och kommunala bolag implementerat ett
nytt ekonomisystem. Generellt så fungerar det bra med mycket bra funKionalitet. Tyvärr saknas flera
funKioner och vi upplever inte att det kånns speciellt drlftsäkert och tryggt. T ex anläggnlngsregister med
samtliga våra tlllgångar är inte drlfuatt ännu. Det kör vi separat och parallellt i våft tidigare
ekonomlsystem.
P g a utbrottet av covid-l9 så har verkamheten tagit en något annan form. Viss personal Jobbar
uteslutande hemifrån och andra har fått llte andra uppgifter eller sätta att lösa sina ordinarie uppgifter.
Många åtgärder har satts in för att minska smlttspridnlng som t ex endast bokade möten, distansarbete,
mkt begrånsat underhåll i lägenheter m boende i osv. Vi orienterar oss regelbundet internt och med
kommunen avseende status och beredskap i koncernen.

Vi förväntar oss att vara kaftigt påverkade
perioden mars - augusti, kanske längre.

ijust underhåll och felanmälningar samt uthyrning under

Vårt yttre fastlghetsunderhåll och fastighetsskötsel fungerar väl och bör inte påverkas i samma
utsträckning av virusutbrottet,
Avseende vakanser och uthyrningsläget så är det ganska oförändrat sedan I höstas. Högt tryck på
lägenheter i Mellerud, ok I Rostock men hög vakans i Äsensbruk.

FRAMTID
Bolaget ser över möJllgheterna tlll nybyggnation i Melleruds tätoft och ska inom kort presentera ett
förslag till styrelsen.

Erik Josefsson, VD

R:\Mrllbo\EKONoMI\Prognoisr\t020\Ekonomirk
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Resultat per verksamhet
PROGNOS 1-2020

AB Melleruds Bostäder
VHT

Benåmnlns

Utfall

2000
2010
2020

lntåkter boståder
lntäkter lokaler
lnläkter qaraqe. o-olats
lntåkter brånEle, el
Vinst vid försälin fast
lntäkter övriot
Ovriga rörelseintäkter

-9 004 235
-2107 242
-149 94E
-1 001 237

2040
2080
21 00
21 30

Budset KV

21 50
21

60

2170
21

80

2190
?210
2211

2230
2250
22EO

2261
2350

2400
2420
2450

2480
2250
2540
2541
2550
2650

2700
2900

2920

Underhåll bostäder
Underhåll lokaler
Reparationer
Fastiohetsskötsel/städ
Uppvärmning/kyla
Vatten och avlopo
Fastiqhetsel
Fastiohetsanknuten admin
Central admin
Avfallshanterino

-154 251

-1 047 500

-36 327 000
-8 390 500
-617 000
-4 190 000

I

-36 016 940
-8 428 968
-5S9 792
-4 004 948

0

0

-150 000
-290 000
49 96t1500

-282101

1 540776
70 898
198 086

2 541 000

10 164 000

71 750

287 000

0

0

782977

1 585 497
1 300 599

6 341 986

I

5 2A2397

5202397

709 001
683 960

2 836 002

3 000 000

2735 841

1 170834

4 682 536
160 000
1 167 000
70 000

2735 841
4 4E2 000
160 000

1 633 500

810 340
851 586
999 366
172 535
260 094
6 520

251 750
17 500
0
1 82 008

0
0

233 572

318 250
't25 000

0
0

1 231 940
63 000
0
0

-'t6 269
997 331

1

253250
63 000

7 500 000
283 592

752344
341 986

1 042776

70 000

0

0

728 033
1 273 000
500 000

1 273 000
500 000

73 000
5 013 000
252 000

73 000
5 013 000
252 000

0

0
0
0

1 108 250

0

€5

-'t5 000

4 433 000
-60 000

0

0

0
0
0
852 152

fi 497 199

-2 518 623

-993 926
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-150 352

49 483 101

0

18 250

15 300

I
Resultat

-2097 625

Proonos

0

Medeltill HGF
Fastiohetsskaft lokaler
Fastiohetsskatt bostäder
Ovriga driftekostnader
Avskrivna hvres och kundforfr
Förlust vid försäli fast.
Avskr maskiner. inventrarier
Avskrivn bvoon och markanl.
Avskrivninoar övr. anl
Nedskrivninqar
Aterförda ned skrivninsar
Ovr finansiella intäkter
Räntekostn inkl borgensavs
Boksl utsdipositioner intäkter
Ovr. förvaltni nqskostnader
tvrioa rörelsekostnader

-9 081 750

Arsbudoet

-37 500
-72 500
-12 451 125

-74 525
-37 588

-12379775
2140
2141

I

72 500

290 000

46 148 791
-3

8t5 705

0
076

3 989 324
0
0

290 00c
rf2 936 184

6

546 917

w
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Dnr KS 2020184

Budget 2O2l för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 2027.

3.

fastställa oförändrad skattesats för år 202I till 22:60 kronor per skattekrona.

4. fastställa investeringsbudget för

202L samt investeringsplan 2022-2025.

Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD) och
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

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

Investeringarna för 202I-2023 beräknas uppgå till782,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår till 118,6 mkr. Investeringarna under perioden20TI-2023 kan inte helt
finansieras av resultat och avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.
För 202I uppnås alla tre finansiella må|.
När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut.

Beslutsunderlag

. Förslag till budget för 2021och plan 2022-2023.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 108.
. Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 9 79.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, S 60.
. Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.
. Kom m nstyrelseförva ltn gens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 52t2.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 156.
u

i
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
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156

sida
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Dnr KS 2020/84

Budget 2021. för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022'2023
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

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

2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 2021.
3.
4.

fastställa oförändrad skattesats för är 202L till22:60 kronor per skattekrona.
faststä lla investeri ngsbudget för 2021

sa

mt investeri ngsplan 2022-2025.

Reseruationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD) och
Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 202L har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper.
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021,
efter de förutsättningar som gavs på presidiedialogen, Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder,
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
jämfört med år 2020, motsvarande L,5 o/o av budget. Nämndernas erhåller priskompensation
o/o av utrymmet
med 2,0 o/o för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o ävsätt där 1,5
personalutskottet
fördelas
av
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 7o av utrymmet
för riktade åtgärder.
För 202L budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.

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

Beslutsunderlag
Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, S 108.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, g 79.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 60.
Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.
Kom m unstyrelseförvaltningens tjä nsteskrivelse,
beslut 2020-06-09, 9 2L2.
Arbetsuts

ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2020-06-10

Förslag

till beslut

sida
42

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följandel

Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. fastställa
3.

ramar för nämnder och kommunstyrelsen för är 202L

fastställa oförändrad skattesats för

tr 202I till 22:60 kronor per skattekrona.

4. fastställa investeringsbudget för 202L samt

investeringsplan 2022-2025.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att den totala ramen för 202I års budget ökas
på enligt följande:

o

.

Förslaget om besparing på Äsens skola inom Kultur och utbildningsförvaltningen på
-2,2 miljoner på halvårsbasis har utgått och nu ersatts med ett förslag om att minska
personaltätheten på Melleruds förskolor med ffra helårsarbetare motsvarande -2 miljoner
Vi motsätter oss denna besparing då tidiga insatser är av stor betydelse för en jämlik skola
där alla barn får samma möjligheter. Denna besparing är även helt emot den nya
majoritetens rykande färska vision för Melleruds kommun 'Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer".

Viyrkar att ramen ökas med 2 miljoner.

Socialförualtningen

.

ökad personaltäthet på Ängenäs särskilda boende, så att kommunen följer Socialstyrelsens
riktlinjer dagtid och 3+1 på natten (4 miljoner).

.

Mellerud den goda arbetsplatsen - ny personal/kompetensutvecklingsplan,
förfogande enligt plan (2 miljoner),

tillförvaltningens

Kultur och Utbildningsförualtningen

.

Öka skolresultat i grundskolan genom att säkra tillgången till språk- och utvecklingsresurser
för barn med särskilda behov (2 miljoner).

.

Mellerud den goda arbetsplatsen-ny personal och kompetensuWecklingsplan, öka antalet
behöriga lärare igrundskolan (2 miljoner).

.

Uppnå efterlevnad av skollagen så att lM-gymnasiet kan genomföra 23 UW (1 miljon).

Totalt föreslår den socialdemokratiska gruppen en ramökning pt t3,2 miljoner kronor för
budget 202L, där finansieringen sker genom förväntade ökade statsbidrag alternativt att
Kommunfullmäktige beslutar om förändring av de finansiella målen, Covid-19-året202L,
frtn 2o/o i överskottsmål till en budget i balans.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande tilläggsförslag:

att kartlägga och redovisa till politiken:
går
verksamhet
inte
är lagkrav så politiken kan ta finansiell
till
som
Samtliga medel som

1, Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag

ställning.

2.Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken:
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så
politiken kan ta finansiell ställning."
Justerandes

Utdragsbestyrkande

s
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3.

Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner och medlen påförs våra grundskoleoch gymnasieenheter.

4,

Kulturbrukets budget minskas med 500 tkr och medlen påförs våra grundskole- och
gymnasieenheter,

5,

Anta Integrationspolicy enligt liggande förslag'

6.

Ett separat migrationspolitiskt bokslut upprättas årligen.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Michael Melbys förslag och finner att
komm u nstyrelsen bifa ler a rbetsutskottets förslag.
I

Omröstning begärs
Komm

u

nstyrelsen godkän ner följande besl utsgån g

Ja-röst till a rbetsutskottets förslag,
Nej-röst till Michael Melbys förslag.

Omröstningsresultat
Med sju ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Melbys förslag beslutar
kommu nstyrelsen att bifa la a rbetsutskottets förslag.
I

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl
DanielJensen
Mohamed Mahmoud
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson

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

Pafti

Pafti
(c)

Ersättare

(KD
(MP)

Ahmed Mahmoud

Ja

Nei

Avstår

X
X

(M)
(KIM)

X
X

(s)
(s)
(s)

X

X
X

(SD)

X
X
X

(SD)

(c)

7

Summa

3

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på
förslaget,

Uf Rexefjords tilläggsförslag

1 och finner

att kommunstyrelsen avslår

Omröstning begärs
Komm

u

nstyrelsen god kän ner följa nde besl utsgå n g

Ja-röst till bifall till Ulf Rexefjords förslag.
Nej-röst till avslag till Ulf Rexefiords förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Med Wå ja-röster för bifall till Rexefjords förslag och B nej-röster för avslag
besl uta r komm u nstyrelsen att avslå förslaget.

Ordinarie ledamöter
Peter Liunodahl
DanielJensen
Mohamed Mahmoud
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson

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

Pafti

Pafti
(c)

Ersättare

(KD
(MP)

Ahmed Mahmoud

Ja

till Rexefjords

Nei

Avstår

X

(MP)

X

(M)

X
X

(KIM)

(s)
(s)
(s)

X
X
X

(SD)

X
X

(sD)

(c)

X

2

Summa

8

Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 2 och finner att kommunstyrelsen avslår
förslaget.

Omröstning begärs
Komm

u

nstyrelsen godkän ner följa nde besl utsgå ng

Ja-röst till bifall till Ulf Rexefjords förslag.
Nej-röst till avslag till Ulf Rexefjords förslag.

Omröstningsresultat
Med två ja-röster för bifall till Rexetjords förslag och B nej-röster för avslag
beslutar komm unstyrelsen att avslå förslaget,

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl
DanielJensen
Mohamed Mahmoud
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson

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

Pafti

Parti
(c)

Ersättare

(KD
(MP)

Ahmed Mahmoud

Ja

till Rexefjords

Nei
X

(MP)

X

(M)

X

(KIM)

X
X

(s)
(s)
(s)

X
X

(SD)

X

(sD)

X

(c)

X

2

Summa

Utd
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ragsbestyrka nde
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Avstår

METLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

sida
45

Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 3 och finner att kommunstyrelsen avslår
förslaget.

Beslutsgång 5
Ordföranden frågar på
förslaget.

Uf

Rexefjords tilläggsförslag 4 och finner att kommunstyrelsen avslår

Beslutsgång 6
Ordföranden frågar på
förslaget,

Uf Rexefjords tilläggsförslag 5 och finner att kommunstyrelsen avslår

Beslutsgång 7
Ordföranden frågar på
förslaget.

Justerandes sign

Uf

Rexefjords tilläggsförslag 6 och finner att kommunstyrelsen avslår
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RESERVATION ärende, kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetförslag 2021

S-kommunala gruppen godkänner tjänstepersonernas förslag

till rambudgetför

2O2L, med undantag

av följande:

o

Förslaget om besparing på Äsens skola inom Kultur och utbildningsförvaltningen på -2,2
miljoner på halvårsbasis har utgått och nu ersatts med ett förslag om att minska
personaltätheten på Melleruds förskolor med fyra helårsarbetare motsvarande -2 milioner

Vi motsätter oss denna besparing då tidiga insatser är av stor betydelse för en jämlik skola
där alla barn får samma möjligheter. Denna besparing är även helt emot den nya
majoritetens rykande färska vision för Melleruds kommun "Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer".

r

Viyrkar att ramen ökas med 2 miljoner.

S-kommunala gruppen föreslår dessutom att den totala ramen för 2021- års budget ökas på enligt

följande:
Socialförvoltningen

.
o

ökad personaltäthet på ÄB Ängenäs, så att kommunen följer Socialstyrelsens riktlinjer dagtid
och 3+L på natten,4 miljoner.
Mellerud den goda arbetsplatsen-ny personal/kompetensutvecklingsplan, till förvaltningens
förfogande enligt plan, 2 miljoner

Kultur och Utbildningsförvaltningen
a

a

a

Öka skolresultat i grundskolan genom att säkra tillgången

till språk- och utvecklingsresurser

för barn med särskilda behov, 2 milioner
Mellerud den goda arbetsplatsen-ny personal och kompetensutvecklingsplan, öka antalet
behöriga lärare igrundskolan, 2 miljoner
Uppnå efterlevnad av skollagen så att lM-gymnasiet kan genomföra 23 UVT, 1 milion

Totaft föreslår S-kommunata gruppen en ramökning på 13 miljoner kronor för budget 2O21, där
finansieringen sker genom förväntade ökade statsbidrag alternativt att Kommunfullmäktige
beslutar om förändring av de finansiella målen, -Covid -19 året 2O2l,frän 2 % i överskottsmål till
ett nollresultat.

För Socia ldemokraterna

Michael Melby
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Från:

Ulf Rexefjord

Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

den 9juni 2O2O 14:14
KSAU ledamöter och ersättare
lngrid Engqvist; Annika Wennerblom
Yrkanden budget 2021
I nteg rationspol icy.docx

Att:

KF

fastställer yrkanden enligt nedan för samtliga nämnder'

1. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag

att kartlägga och redovisa till politiken:

Samtliga medel som går till verksamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell ställning.
2. Inför budget 20229e förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken:
Samtliga meäel för dedelar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så politiken kan ta finansiell

ställning."

Att: Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner och medlen påförs våra grundskole och gymnasieenheter.
Att: Kulturbrukets budget minskas med 500 000 kr och medlen påförs våra grundskole och gymnasieenheter'
Att:

KF antar Integrationspolicy enl liggande förslag.

Att: Ett separat migrationspolitiskt bokslut upprättas årligen.
Med vänlig hälsning
Ulf Rexefjord
Förtroendevald
Förtroendevalda
Melleruds kommun
www.mellerud.se

MELLERUDS

W KOMMUN

61

I
;

tttiii!ff li

i

i;7":ft{;':11

Integrationspolicy för Melleruds kommun.

1.

Inledning.

Melleruds Kommun vill stärka samhällsgemenskapen och därför verka för en klar
samhörighetslinie för nya Svenskar som genomsyrar våra verksamheter. Genom att på
alla nivåer, i alla sammanhang betona vikten av samsyn, gemensamma värderingar och
identitet, språk och kultur bygger vi ett bättre samhälle utan motsättningar och
polarisering och ger förutsättningar för den sociala tillit som bygger ett sammanhållet
Mellerud. Det är integration på riktigt.

2. Syfte
Att så effektivt som möiligt bereda nya Svenskar plats i samhällsgemenskapen.

3.

Prioriterade områden.

Språket.
Språket är en absolut nyckel till samhällsgemenskapen. Förberedelser för att bli en
produktiv och inkluderad medborgare i form av språkundervisning och
samhällsinformation ska därför vara prioriterade i processen. Dessa skall vara
präglade av höga förväntningar och tydliga kravspecifikationer.

Skolan.

62

Skolan är barn och ungdomars arbetsplats och arbetet med att skapa ett
sammansvetsat Mellerud ska ta avstamp redan i barnens tidigare levnadsår.
Förskola, skola och fritidsverksamhet för barn och ungdomar ska därför ge hög
kunskapsnivå i Svenska värderingar, kultur och hur vårt gemensamma samhälle
fungerar.
Syftet är att ge förutsättningar för att barn och ungdomar i en framtid kan verka i vårt
samhälle. Möjligheten att genom barns nyfikenhet och öppenhet ge grogrunden för att
producera den tillit som genererar ett sammanhållet Mellerud skall tas tillvara.
Dagens skolelever är framtidens arbetstagare, arbetsgivare och politiska företrädare.
Sett ur det perspektivet är det lätt att ta till sig betydelsen av gemensamma värderingar
och kultur.

Arbete.
Att få nya Svenskar ut på den reguliära arbetsmarknaden är centralt för framgång på
området. Att få språket och de gemensamma värderingarna på plats är nyckeln till
framgång. Först då kan vi räkna med att den tröghet som idag präglar
arbetsmarknaden för nya Svenskar lättar.

4. Tillvägagångssätt.
Det sammanhållna Mellerud innebär att processen måste ske på alla arenor i Mellerud.
Vi ska alltid ta tillvara möitigheter som driver integration på riktigt. Här har våra
verksamheter ansvaret att aktivt föra processen framåt, både internt och i kontakten
med privata arbetsgivare, föreningsliv och övriga civilsamhälle Det är varie anställds
ansvar att skapa förutsättningar för god social sammanhållning och anpassning till
maioritetssamhället. Möiligheter till det skall alltid stimuleras. Det kan inte nog
betonas hur viktigt det sociala kitt som består av en vilia till anpassnin& g€mensamma
värderingar och identitet, språk och kultur är för ett samhälles välstånd och framgång.
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsens

Sammanträdesdatum
2020-06-09

arbetsutskott

S2t2

sida
19

Dnr KS 2020/85

Budget 2021. för Melleruds kommun' verksamhetsplan 2022'2023
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1. fastställa budget 2021 samt plan2022-2023 enligt föreliggande förslag.
2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för är 202I.

3, fastställa oförändrad skattesats för är

202L till 22:60 kronor per skattekrona.

4, fastställa investeringsbudget för 202t samt investeringsplan 2022-2025
Resenrationer
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 202L har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog i enlighet med kommunens styrprinciper.
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021,
efter de förutsättningar som gavs på presidiedialogen. Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
jämfört med år 2020, motsvarande !,5 o/o av budget. Nämndernas erhåller priskompensation
med 2,0 o/o för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o äVSätt där 1,5 o/o av utrymmet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 o/o av utrymmet fördelas av personalutskottet
för riktade åtgärder.
För 2O2L budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.

Investeringarna för 202I-2023 beräknas uppgå till L82,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår till 118,6 mkr,
Investeringarna under perioden 202L-2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr,
För

202I uppnås alla tre finansiella må|.

När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut'

Beslutsunderlag

o Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 108.
o Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 979.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 60.
. Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande

tgn
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Sammanträdesdatum
2020-06-09

rbetsutskott

till beslut

sida
20

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C):
Komm unfullmäktige beslutar

att

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

2, fastställa

ramar för nämnder och kommunstyrelsen tör

tr

202L

3, fastställa oförändrad skattesats för är 202L till 22:60 kronor per skattekrona,

4. fastställa

investeringsbudget för 202L samt investeringsplan 2022-2025

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att den totala ramen för 2021års budget ökas
på enligt följande:

r

.

Förslaget om besparing på Äsens skola inom Kultur och utbildningsförvaltningen på
-2,2 miljoner på halvårsbasis har utgått och nu ersatts med ett förslag om att minska
personaltätheten på Melleruds förskolor med ffra helårsarbetare motsvarande -2 miljoner
Vi motsätter oss denna besparing då tidiga insatser är av stor betydelse för en jämlik skola
där alla barn får samma möjligheter. Denna besparing är även helt emot den nya
majoritetens rykande färska vision för Melleruds kommun 'Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer".
Vi yrkar

att ramen ökas med 2 miljoner,

Socialförvaltningen

.

Ökad personaltäthet på Ängenäs särskilda boende, så att kommunen följer Socialstyrelsens

riktlinjer dagtid och 3+1 på natten (4 miljoner).

.

Mellerud den goda arbetsplatsen - ny personal/kompetensutvecklingsplan,

tillförualtningens

förfogande enligt plan (2 miljoner).
Kultur och Utbildningsförualtninqen

.
.
.

öka skolresultat i grundskolan genom att säkra tillgången till språk- och utvecklingsresurser
för barn med särskilda behov (2 miljoner).
Mellerud den goda arbetsplatsen-ny personal och kompetensuWecklingsplan, öka antalet
behöriga lärare igrundskolan (2 miljoner),
Uppnå efterlevnad av skollagen så att IM-gymnasiet kan genomföra 23 UW (1 miljon).

Totalt föreslår den socialdemokratiska gruppen en ramökning pä t3,Z miljoner kronor för
budget 202L, där finansieringen sker genom förväntade ökade statsbidrag alternativt att
Kommunfullmäktige beslutar om förändring av de finansiella målen, Covid-19-året 2021,
från 2o/o i överskottsmål till en budget i balans.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande tilläggsförslag:

att kartlägga och redovisa till politiken:
Samtliga medel som går till verkamhet som inte är lagkrav så politiken kan ta finansiell
ställning.

1. Inför budget 20229e förvaltningen i uppdrag

2.Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och redovisa till politiken:
Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs utöver minimikrav så
politiken kan ta finansiell ställning."

)

Utdragsbestyrkande
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Komm u nstyrelsens

3,

4.

a

Sammanträdesdatum
2020-05-09

rbetsutskott

sida
2L

Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner och medlen påförs våra grundskoleoch gymnasieenheter.

Kulturbrukets budget minskas med 500 tkr och medlen påförs våra grundskole och
gymnasieenheter.

5. Anta Integrationspolicy enligt liggande

6.

förslag.

Ett separat migrationspolitiskt bokslut upprättas årligen.

Beslutsgång 1
Ordföranden ställer huvudförslaget mot Michael Melbys förslag och finner att arbetsutskottet
bifal ler h uvudforslaget.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 1 och finner att arbetsutskottet avslår
förslaget.

Beslutsgång 3
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 2 och finner att arbetsutskottet avslår
förslaget,

Beslutsgång 4
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 3 och finner att arbetsutskottet avslår

förslaget.

Beslutsgång 5
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 4 och finner att arbetsutskottet avslår

förslaget.

Beslutsgång 6
Ordföranden frågar på
förslaget.

Uf

Rexefjords tilläggsförslag 5 och finner att arbetsutskottet avslår

Beslutsgång 7
Ordföranden frägar på Uf Rexefjords tilläggsförslag 6 och finner att arbetsutskottet avslår
förslaget.

Omedelbar

E Andersson

Pärsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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K52020/84

(2)

Kommunfullmäktige

Budget 2021- för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

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

2. fastställa ramar för
3.
4.

nämnder och kommunstyrelsen för

tr

2021.

fastställa oförändrad skattesats för år 202L till 22:60 kronor per skattekrona
faststä la investeringsbudget f ör
I

202I

sa

mt nvesteri ngspla n 2022-2025
i

Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 202I har kommunens nämnders presidier tillsammans med
kommunchefens ledningsgrupp haft presidiedialog ienlighet med kommunens styrprinciper.
Kommunchefens ledningsgrupp har arbetat fram ett tjänstemannaförslag till budget 202L, efter
de förutsättningar som gavs på presidiedialogen, Förslaget har behandlats av samtliga
nämnder.
Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats. Nämndernas ramar minskas med 10,5 mkr
jämfört med år 2020, motsvarande I,5o/o av budget. Nämndernas erhåller priskompensation
med 2,0 o/o för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 o/o ävsätt där 1,5 o/o av utrymmet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 o/o av utrymmet fördelas av personalutskottet
för riktade åtgärder.
För 2O2l budgeteras årets resultat till 16,6 mkr, vilket är enligt KF-målnivå, men förutsätter att
nämnderna har en budget i balans. Resultatnivåerna försämras till 10,2 mkr för 2023.

Investeringarna för 202I-2023 beräknas uppgå till L82,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår till 118,6 mkr,
Investeringarna under perioden 202I-2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.
För 2021uppnås alla tre finansiella må|,
När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförualtni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www,mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre sefö rua ltn

KOMMUN

Datum
2020-05-28

I

i

n

ge n

Diarienummer

KS202OlB4

Beslutsunderlag

o
o
o
e
.

Förslag till budget för 202I och plan 2022-2023.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, 5 108.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 979.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 )o(.
Socialnämndens beslut 2020-04-20, 5 50.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunens revisorer
T,f, kommunchefen
Ekonomichefen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-13

s 108

Dnr KS 2020184

Kommunstyrelsens budgetförslag Jör 2O2l
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa driftbudget 2021 för kommunstyrelsens samlade
verksamhet enligt föreliggande förslag.

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

T.f. kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2021 för
kommunstyrelsens samlade verksamhet och diskuterar behov och åtgärder.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2020-02-12, g 41.
o Tjånstemannaförslag till budget 2021.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, S 154.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa driftbudget 2021för kommunstyrelsens samlade
verksamhet enligt föreliggande förslag.

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

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltni ngen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnåmnden

sida

40

2020-04-22

57e
Bud

get åOZL - tjä nstepersonsförslag

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden godkänner $ånstepersonsförslaget till budget 202

1

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstepersonsförslag till budget 2021 med
oförändrad ram för byggnadsnämnden.
Underlaget till budge$örslag för 2021 presenteras.

Beslutsunderlag
Budget åOZL

-

tjänstepersonsförslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

a

lusterandes sign

'År-

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-08

sida
T2

s60
Budget 2O2l

-

tjänstemannaförslag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa budget 202L för verksamheten enligt
föreliggande fcirslag.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om att personaltiitheten i Melleruds förskolor ska vara
5,2 barn per helårsarbetare under 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden har beaKat bamkonventionen i samband med att beslutet
fattats.

Reseruatlon
Ulf Rexefiord reseryerar sig till förmån för eget förslag
Marianne Sand Wallin reserverar sig tlll förmån för eget förslag.

Protokol lsanteckni ngar
Marianne Sand-Wallin (S)
'Vi godkänner tjänsteperconernas förclag till rambudget för 2021, md undantag av föliande:
Rirclaget om bspring N Åsens skota inom Kultur och utblldningsftirvalbtthgen på -ZZ
miljoner på haluårshsis nar utgätt xh nu erntts md ett ftirslag om att minska
prrcnaltiitheten på Melleruds förckolor md ftra helårcarbetare motsvarande -2 milioner Vi
mo&ätter oss denna bespring då tiliga insaber är av stor betydelse för en iämlik skola där alla
barn får samma möjligheter. Denna besparing är även helt emot den nya majoritetens rykande
ftircka vision ftir Melleruds kommun 'Ti ger Uy'gg välfrird till alla generationer, med särckrld
ungdomar xh barnfamilj,er".
uppmärksamhet på det ftirebyggande arbetet md fokus
Vi y*ar att ramen ökas med 2 milioner.
Vi förslär dssutom att den totala mmen för 2021 årc budget ökas på enligt ftilfunde:

fi

Kultur och Utbildn ingsförualhingen
Öka skolrsuttat i grundskotan genom att säkra tillgången till språk- och utuul<lingsresurcer för
barn med särckilda behou, 2 milj,oner.
Mellerud den goda arfutspla&en-ny perconal och kompetensutvecklingspfan, öka anblet
behöriga lärare i grundskolan, 2 milj'oner,
Uppnå efterlevnad av skollagen så att lMgymnasiet lan genomföra 23 tIW 1 mifon
Totalt föreslår Socialdemoknterna gruppen en mmökning pt Z milJoner kronor fur budget
2021, där finansierfngen sker genom föruäntade ökade stabbidmg altematM att
Kommunfultmäkige Mlutar om förändring av de finansiella mälen, -Covid -19 året 2021, frän

2

%o

i överckotbmål hll ett nollrsultat

"

Ulf Rexefjord (SD)

'ftirclag ttll beslut menar vi är sorgtigt att behciva förhålla sig till i e1 rcdan slimmad
oryanE*nn. Syfret med förctagei är dock gotl att 4ädda skolan i Åsensbruk. Vi menar ändä att
det inte räcker till, utan slca detta beuara och tyfra Åsens skola på riktigtt så behöver det
kompletteras med mer mdel annas tror ui att det blir ett slag i luften och att vi försämmr uåra
verksamheter utan något egentlEt resultat. Vi vill inte skän i uår perconal utan att det fllr
bestäende positiua effe kter.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2020-06-08

sida
13

Ludwig Mossberg (M)

desm oroliga och aförubägbara trder kräus ansuarctagande polffiker och en politik som är
långsiktigt hållfur, Efter föra mandatpenioden med fyra år av sacialdemokraternas direkt
ansvanlga ekonomiska pohtik kräus nu ansvarctagande och ordning och reda i den kommunala
ekonomiy och det är prxis det som präglar den Nya Maioritetens politislo linie.
Socialdemoknterna tar nu siffror hett ur tuften, och argumenterar precis som förgående år
termer av att "pengar kommer". Detta menar vi är motsatsen till ordning och rdq och direkt
oansuan'gt Från majoritetens sida fattar ui inte beslut på lösa spekulationer om vilka resurser
nm eventuelft tillfaller oss längre fram under äret
R)r oss har det inte varit ett aiternabv att lägga ner Åsens skotT därför yrkade jag trdigare på
att fi fnm altemattw förslag till kostnadnnpassningar, Mot bakgrunden att vi i Melleruds
kommun numem har en mycket god perconaltiithet i våra förckolor, och i och md att
bamantalet enlQqt prryno*r förefaller minslca, såg tjänrtemännen möjligheten att anpsn
perconakätheten från 4,9 till5,2 hrn per helårsarbetarc. I uh md denna anpassning
säkercäller ui Åsens skolas foftlevnad.
Jag vill därtrll pängten att 5,2 hrn per helärcafuetarc alkjämt är en god personaltiithel och
en bättre sådan än när socialdemoknterna sjäfua hade det polltiska ansvaret i kommunen"

'I

i

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021

Vid kultur- och utbildningens sammanträde 2020-05-04 beslutades att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram alternativa förslag till kostnadssänkningar för att säkerstiilla Åsens skolas
fortlevnad, och för att kunna tillföra de resurser som krävs för att bedriva en god
skolverksamhet.
Personaltiitheten har över tid ökat i Melleruds förskoleverksamhet. Nuvarande personaltäthet är
4,9 barn per årsarbetare. Motsvarande personaltäthet för samtliga kommuner är 5,2 barn per
årsarbetare.
Förändringen innebär en minskning med ffra helårsarbetare i kommunens förskolor under 2021
vilket motsvarar minskade personalkostnader på 2 mkr.
Förvaltningschefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Budget 202L

-

tjånstemannaförslag, $ zl5

Tjänsteskrivelse

Förslag

-

Minskad personaltäthet i förskolan 2020

till beslut

på sammanträdet

Marianne Sand-Wallin (S): Kultur- och utbildningsnåmnden beslutar att ramen ökas med 2
miljoner samt att öka skolresultat i grundskolan genom att säkra tlllgången tlll språk- och
utvecklingsresurser för barn med särskilda behov, 2 miljoner. Att öka antalet behöriga lärare
grundskolan, 2 miljoner. Samt att uppnå efterlevnad av skollagen så att lM-gymnasiet kan
genomföra 23 undervisningstimmar, 1 miljon.
Ulf RexefJord SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att personaltätheten i Melleruds
förskolor ska vara 5,2 barn per helårsarbetare under 2021 samt att den frivilliga delen av
ned och medlen påförs våra qrundskole- och gymnasieenheter.
kulturskolan
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-06-08

slda
14

Ludwig Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om att personaltätheten
Melleruds förskolor ska vara 5,2 bam per helårsarbetare under 2021,

i

Beslutsgång
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller Ludvig Mossbergs förslag.
Ordförande meddelar att Ludwig Mossbergs förslag är huvudförslag.

Beslutsgång i omröstning av motförslag
Ordförande ståiller Ulf Re><efjords och Marianne Sand-Wallins förslag mot varandra för att utse
motförslag Ull huvudförslaget och ftnner att kultur- och utbildningsnämnden utser Marianne
Sand-Wallins förslag till motförslag.

Beslutsgång i omröstning av huvudltirclag
Ordförande ståller Ludwig Mossbergs och Marianne Sand-Wallins förslag mot varandra och
finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller Ludwig Mossbergs förslag.

Omriistning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång
Ja-röst till Ludwig Mossbergs förslag.

NeiRöst till Marianne Sand Wallins förslag

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för Ludwig Mossbergs (M) förslag och 2 nej-röster för Marianne Sand-Wallins
förslag samt 1 avstår beslutar kultur- och utbildningsnämnden att bifalla Ludwig Mossbergs (M)

förslag.

Ordinarie ldamöter

Pafti

Ersättarc

(c)

Anna Sanenoen

Ann-Christin Larsson
Ludwio Mossbero
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin

Ja

(KD)
(M)

X
X
X

(KTM)

x

Anwar Rasul

(s)
(s)

Ulf Rexefiord

(sD)

Nei

Avstår

X
X
X

4

Summa

Beslutet skickas

Palti

tlll

Komm unstyrelsekontoret

Ekonomiavdelningen
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Sammantrådesdalum

sida

2AZA-44-20

Socialnämnden

5so

5

sN2020/186

Budget åOZL
Beslut
Socialnämnden beslutar efter omröstning att:
1, godkänna förvaltnings redovisning av budget om 295 243 000 kronor.
2. godkänna förvaltningens föreslagna besparingar om 5 755 000 kronor exklusive 60 000
kronor avseende lokalöversyn Älvan, totalt att spara, 5 695 000 kronor.

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

Förslag

till beslut

Socialnämnden besl utar att godkän na redovisningen.

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

inför 2021.

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

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Ordförande, Daniel Jensen (KD) yrkar att:
1. godkänna förualtnings redovisning av budget om 296 243 000 kronor.
2. godkänna förvaltningens föreslagna besparingar om 5 755 000 laonor exklusive 60 000
kronor avseende lokalöversyn Älvan, totalt att spara, 5 695 000 kronor.
Olof Sand (S) yrkar att:
1. den totala ramen i förslaget höjs med 6 miljoner kronor till 302 243 000 kr
acceptera förvaltningens bedömningar om möjliga kostnadsbesparingar 2021 om totalt
5 755 000 kr.
utökade ramen om 6 miljoner kronor 2021 destineras enligt fö$ande:
Personalbemanning Ängenäs
Z02I förändras enligt Socialstyrelsens riktlinjer dagtid,
inklusive 3+1 personal nattetid, 4 000 000 kr
Kompetensförsörjning, enligt besvarad motion Mellerud den goda arbetsplatsen, ny
kompetensförsörjningsplan, disponeras av forvaltningen enligt planen, 2 000 000 kr

2.

3,

a)

tl!

b)

Justera
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Sammantrådesdatum

Socialnämnden

sida

2020-04-20

6

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

Omröstning begärs
Socialnäm nden godkän ner följande beslutsgång.
Ja-nist för ordförande, Daniel Jensen (KD) förslag.

Nej-röst för Olof Sand (S) förslag.

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

Ordinarie ledamöter
Ann-Sofie Fors
Karin Nodin
Anita Augustsson
Kerstin Nordström

Pafti

Paftl

Ersättare

(c)

Eva Larsson
Liselott Hassel
Daniel Jensen

Olof Sand
Christine Andersson

(s)
(s)

X
X

4

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-15
Redovisning på sammanträdet.
Bilaga skickas på mejl.

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

ff("'

X
X

rsD)
fKD)

Summa

srgn

Nei

X
X

(KIM)

(s)
rs)

tå
x

rM)
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2020-06-77

Änrruoe ro

Dnr KS 20201336

Borgensram och låneram 2021.
Kommunstyrelsens förslag till besl ut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkrför 202Lför att högst uppgå till
396 mkr.

2, fastställa att borgensram för

AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till

190 mkr.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

r Försla9 till budget för 202I och plan 2022-2023
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, g 213.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 157.
BILAGA
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

s 1s7

sida
46

Dnr KS 20201336

Borgensram och låneram 2O2L
Kommunstyrelsens förclag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkr för 202Lför att högst uppgå titt
396 mkr.

2. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till
190 mkr,

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

Beslutsunderlag

r
.
.

Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse
Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, g 2L3.

Förslag

lle

till beslut på sammanträdet

vice ordförande Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige beslutar att

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

2. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till
190 mkr.

Beslutsgång
1:e vice ordförande frågar på förslaget och flnner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-06-09

s 213

sida
22

Dnr KS 20201336

Borgensram och |åneram 2021.
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

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

2. fastställa att borgensram för

AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till

190 mkr.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o
r

Förslag till budget för 202L och plan 2022-2023.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C):
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa att kommunens låneram utökas med

15 mkr för 202Lför

att högst uppgå till

396 mkr.

2. fastställa att borgensram för

AB Melleruds Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till

190 mkr.

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

Omedelbar justering
Parag

nE

Pärsson

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-11

Diarienummer

Sida

KS 2020/336

1 (1)

Kommunfullmäktige

Borgensram och låneram 2O2L
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa att kommunens låneram utökas med

15 mkr för 202Lför

att högst uppgå tilt

396 mkr.

2. fastställa att borgensram för AB Melleruds

Bostäder låneförpliktelser för 2021 uppgår till

190 mkr.

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

Beslutsunderlag

.

Förslag

till budget för 202t och plan 2022-2023

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer
T.f. kommunchefen
Ekonomichefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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i

n

2020-06-L7

gen

ARENDE 11

Dnr KS 20201324

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2O2l
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för
2021 enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den L7 april2020, g 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2021för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

r Förbundschefens tjänsteskrivelse.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut2020-03-26, g 17
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-17, g 4.
. Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021.
. Preliminär fördelning av kommunbidrag 202L.
r Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S L77.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 128,
u

i
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

sida
8

Dnr KS 2020/324

s 128

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2O2L
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den 17 april2020, S 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2021för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

. Förbundschefens tjänsteskrivelse.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, g 17.
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-17, 9 4.
. Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021.
o Preliminär fördelning av kommunbidrag 202L.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g L77.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

KommunfullmäKige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för
2021 enligt föreliggande förslag.

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

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

sida

2020-05-26

t2

Dnr KS 2020/324

sL77

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2021.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direKion har den L7 april2020, 5 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 2021för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

r
r
.
.
o
r

Förbundschefens $änsteskrivelse.
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, S L7.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-L7, S 4'
Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021.
Preliminär fördelning av kommunbidrag 202L.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands
miljö- och energiförbunds budget för 202L enligt föreliggande förslag.

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

Utdragsbestyrkande
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Datum
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i

n
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Diarienummer

Sida

K520201324

1 (1)

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2O2l
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 202I
enligt föreligga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbunds direktion har den L7 april2020, 5 4, beslutat att föreslå
medlemskommunerna, utifrån de förutsättningar som redovisas i Dalslands miljö- och
energinämnds konsekvensbeskrivning, att kommunbidragen för 202L för Dalslands miljöoch energiförbund kvarstår på 2019 års nivå och därmed uppgår till 11,250 Mnkr.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.

Förbundschefens tjänsteskrivelse.
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2020-03-26, g 17,
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-04-L7 , 9 4.
Dalslandsmiljö- och energiförbunds förslag budget 2021.
Preliminär fördelning av kommunbidrag 202L.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Dalslands miljö- och energiförbund
Controller kommunstyrelseförualtningen

Postadress
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Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
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0530-180 00

5502-2776
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Kommunbidrag miljökontor

10 368 000

Kommunbidrag energikontor
3s7O/ZOLO/26tO

Kundnr
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun

Färgelanda kommun

Melleruds kommun
Åmåls kommun
Total
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Datstands Mitjö
& Energiförbund
Sammantrådesdalum

2020-a4-n

DMEF 5 4

Budget zOZt
Direktionens beslut
Direktionen beslutar att kommunbidragen kvarstår oförändrade for
verksamhetsår 2021.

Arendet
Ordföranden redogör från samverkansmötet med miljö- och
energinämnden (nämnden) 2020-AZ-t4, diskussion kring
förutsäottn i nga r/konsekvense r om kom mu n bid ra gen kva åtå r pä zazo
ars ntva.
Förbundschefen har upprättat en konsekvensbeskrivning inför
arbetet med förbundets budget 2021. Nåmnden behandlade årendet
2aza-a3-26 och gav förbunrlschefen i uppdrag att arbeta fram ett
ftirslag till budget 2021 utifrån scenario c i konsekvensbeskrivningen
till nämndens sammantråde i maj 2020. Syftet år att nämnden skå
få en tydligare bitd över konsekvänserna vic ersåolniltenurio

ordföranden uppfattar att förbundet förordar att 2020 års nivå
kvarstär. Diskussionen kring nivån gäller endast kommunbidragen,
ej eventuell höjning av taxor.
Nåmndens v.ordf Lars Nilsson påpekar att nuvarande nivå är samma
som 2019 års nivå. I konsekvens'beskrivningens scenario C fr;;å;
exakta konsekvenser om nuvarande nivå oiuenålls. Lars Nitsson
påtalar också att omständigheten kring att kommunerna belastar
förbundetlnämnden med ökade kostnader för t.ex. hyror och köop av
tjänster samtidigt som kommunbidragen inte räknas upp, försvarar
situationen för fdrbu ndet/nämnden.

Tobias Bernhardsson anser att även taxenivån bör beaktas, önskar
även en,ny process med förslag till beslut om taxor behandlas på
vären tillsammans med budgetförslag.
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Datstands Mitjö

& Energiförbund
Sammanträdesdatum

202A-A4-17

Förbundschefen anser att det vore klokt att vånta med
inriktningsbeslut till direktionens samrnanträde ijuni för att
få tid att
färdigställa uppdraget från nämnden.

Berednlng:
Förbundschefens analys och konsekvensbeskrivning

!iljö- och energinåmnden 2020-03-26, g Lz
Presidium 202O-A4-e9

Förslag till beslut på sammanträdet
Oförändrade kommunbidrag för verksamhetsår 2021

Beslutsgång:
ordföranden frågar på fdrslaget och finner att direktionen bifarter
detta.
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Förutsättningar budget 2O2l för Dalslands miljö- och
energiförbund - analys och konsekvenser

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Dalslands miljö- och energinämnd beslutar att av förbundschefen
upprättad tjänsteskrivelse avseende förutsättningar för budget 2021
ska utgöra nämndens analys och konsekvensbeskrivning avseende
förbundets budget AOZL.

Nämnden beslutar också att ge förbundschefen i uppdrag att, på
grund av det ansträngda ekonomiska läget hos kommunema,
arbeta fram en budget för 2A2l enligt scenarlo C i konsekvensbeskrivningen. Uppdraget ska redovisas på nämndens sammanträde
imaj 2020.

Ärendet:
Förbundschefen har upprättat en tjänsteskrivelse och konsekvensbeskrivning inför arbetet med förbundets budget 2O2L.
Konsekvensbeskrivningen görs utifrån tre olika scenarier (scenario
A, B och C).

Beredning:
Presidium 2OZA-O3-12
Förbunds-/miljö- och energichefens förslag till beslut
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Till
Dalslands miljö- och energinämnd

Förutsättningar budget 2O2L för Dalslands miljö- och energiförbund
analys och konsekvenser

Ekonomiska förutsättn

in ga

Förbu ndets vä rd kom mu ner
rambudget 2O2t:

o

ha

-

r
r meddelat följa nde förutsättn ngar avseende förbu ndets
i

Kommunbidragen till förbundet bibehålls på ZOZO års nivå, dvs uppräkning sker
ej. I realiteten innebär detta att kommunbidragen bibehålls på ZOf S års nivå
eftersom uppräkning inte skedde i rambudget2020.

övriga förutsättningar (kvalitativa) utifrån förbundets syfte och ändamål

o
o
r
r
.

Myndighetsarbetet ska uppfylla lagstiftarens intentioner
Kommunerna har en hög ambition inom det miljö- och energistrategiska arbetet
och förbundet förväntas verka för att initiera och samordna ett sådant arbete,
Detta inkluderar även energi- och klimatstrategiskt arbete inom Åmåls kommun
Kommunerna förväntar sig en god samverkan mellan kommunerna och förbundet
samt att förbundet ger stöd till kommunerna inom sitt kompetensområde
Fortsatt energi- och klimatrådgivning inom ägarkommunerna och Ämåts kommun
Övriga åtaganden enligt förbundsordning; administration, upphandling och
effektuppföljning avseende kalkning, miljöövervakning samt ägare till vissa
administrativa system

Förbundets kostnader och intäkter 2O2L utifrån budget 2O2O och
förutsättningarna ovan
Förväntade kostnadsföränd ringar 202 1
. Uppräkning av personalkostnader (lön, PO) med 2,5o/ox motsvarar 34L 468 kr.
. Uppräkning av övriga personalrelaterade kostnader (politikerarvoden, utbildning,
personalhälsa, köpta tjänster från Melleruds kommun etc.) med 2o/o motsvarar
20 22O kr.
. Uppräkning av övriga kostnader med 1,6oloxx motsvarar 33 472 kr
r Aviserad kostnadsökning för ärendesystemet Vision 2021 motsvarande ca 45 000
kr

* Lönenivån för kontorets inspektörer ligger för närvarande klart lägst i jämförelse med
medellönen för inspektörer inom Fyrbodalskommunernas miljökontor (drygt 2000 kr
Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

Postadress

Telefon

Dalslands Miljö

0534-939430

& Energikontor
Box 19

668 21

ED

Fax
0534-19083

88

E-post

Org. nr.

kansli@dalsland.se

222.000.0877

TIÄNSTESKRIVELSE

Datstands Mitjö
& Energiförbund

2020-03-24
Sida 2 (7)
lägre än medellönen för övriga Fyrbodalskommuner). För att öka
möjligheterna att bibehålla kompetent personal bedöms det nödvändigt att öka
inspektörernas lönenivå så att den på sikt åtminstone närmar sig en medelnivå inom
Fyrbodal.

**Uppräkning görs med 7,60/o, vilket motsvarar den procentsats lokalhyrorna ökade med
mellan 2019 och 2020. Lokalhyrorna utgör den största delen av dessa övriga
kostnader. Observera att lokalkostnaderna troligtvis kommer att öka ytterligare till
följd av behovet av ombyggnation av förbundets lokaler på Bergs. I vilken omfattning
detta påverkar hyreskostnaden är dock oklart för närvarande.
Utifrån ovanstående förväntas kostnaderna 2O2L öka med ca 44O 000 kr

Utformning av analys och konsekvensbeskrivning
Miljö- och energikontorets analys och konsekvensbeskrivning utifrån förutsättningarna
ovan kommer att göras utifrån tre nedanstående scenarier:

A: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp, livsmedelskontroll
enligt följande: Miljöbalken 2,5o/o (enligt PKV okt. 2OI9), Livsmedel 75o/ox (från 1014
kr till 1200 kr).
xÖkningsgraden avseende livsmedet utgår frSn den miniminivå som
bedöms behövas för att ha förutsättningar att nå den fulla kostnadstäckning som
livsmedelslagstiftningen kräver (observera att niv1n på timavgiften för full
kostnadstäckning för närvarande är beräknad till 1254 kr. Kontoret har valt nivån
7200 kr då det bedöms finnas förutsättningar aX öka den operativa kontrolltiden i en
omfattning som överensstämmer med en timavgift om 1200 kr.

B: Uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp. livsmedelskontroll
enligt följande: Miljöbalken 2,5o/o samt livsmedel2,5o/o (enligt PKV okt, 2019)
Cr Ingen uppräkning av timavgift för tillsyn/prövning enligt miljöbalken resp.
livsmedelskontroll.

Scenario A

- analys

Förvä nta d e kostn

o

Fö

a

och konsekvensbeskrivning

d sö kn i ng a r 202 1

Enligt ovan, dvs ca 440 000 kr
a r 202 1
ökade avgiftsintäkter motsvarande ca 282 500 kr

rvä ntad e i ntä ktsökn i ng

.
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kostna dsökn i ng 20 2 1

o

Nettokostnaden ökar med 157 500 kr
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Konsekvenser av en nettokostnadsökning på 157 500 kr (scenariot A)

Scenariot skapar ett behov hos förbundet att öka intäkterna/minska kostnaderna
motsvarande 157 500 kr, Miljö- och energikontorets kostnader består till över B2o/o dv
direkta kostnader för personal (lön, PO, pensionsavsättning etc,), Övriga kostnader är
förhållandevis små och utgörs i stor utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon,
systemstöd och administrativt stöd via Melleruds kommun (ekonomi, HR, IT),
Möj I ig heter ti I I i ntä ktsökn

i n ga

r

Kontorets huvudsakliga intäkter (utöver kommunbidragen) utgörs framförallt av avgifter
för myndighetsutövning. Övriga intäkter består av projektstöd, bidrag energi- och
klimatrådgivning, ersättning för tjänster/uppdrag såsom vattenprovtagning och
sekreterarfunktion i vattenråd.

Intäktsökningen i form av höjd timavgift för myndighetsutövningen har redan räknats in i
detta scenario. Ytterligare intäktsökning i form av avgifter skulle således behöva ske
genom en ökad debitering av tillsyns-/prövningsavgifter. Detta kan endast ske genom
en ökning av den operativa debiterbara tillsynstiden och/eller genom en mer effektiv
debitering av nedlagd tillsynstid. Till följd av budgetramen för2O2O så behöver miljö- och
energikontoret öka debiteringsgraden förtillsyn motsvarande ca 100 000 kr under 2020.
Det är än så länge inte säkert att kontoret klarar denna målsättning 2O2O. Att öka
debiteringsgraden med ytterligare I57 000 kr under 2021 bedöms inte möjligt, Det är
sannolikt möjligt att successivt öka debiteringsgraden, men den behöver i sådana fall ske
gradvis under en längre tidsperiod och är beroende av vissa förutsättningar, vilka belyses
under rubriken; Tydlighet, långsiktighet, roller och förväntningar - behov av dialog. Se
nedan.

Kontoret arbetar för närvarande med utformningen av en ny taxa för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken i enlighet med SKR:s nya riktlinjer, Taxan avser tillämpas frän 2O2L
Kontorets översyn av en ändrad taxa är ännu inte helt klar men troligtvis ger den nya
taxan möjligheter till en viss ökning av debiteringsgraden. Livsmedelsverket arbetar för
närvarande med en översyn av avgiftssystemet för livsmedelskontrollen vilket kommer
innebära en omarbetning av livsmedelstaxan. Det nya avgiftssystemet förväntas börja
tillämpas fr.o.m. 2024. Hur det nya avgiftssystemet påverkar avgifterna hos de lokala
kontrollmyndigheterna är för närvarande oklart.
Det bör också beaktas att en ökning av den operativa debiterbara tiden (dock beroende
på förutsättningarna som belyses under rubriken; Tydtighet, tångsiktighet, roller och
förväntningar - behov av dialog. Se nedan.) sannolikt innebär att det blir mindre
tid/resurser över till ej myndighetsreglerade uppgifter, exempelvis medverkan i
kommunala planprocesser, stöd/samverkan i andra kommunala processer, medverkan i
vattenråd etc.
Det andra verktyget att öka intäkterna är att öka andelen strategiska insatser som
finansieras via projektstöd från externa aktörer. Från och med 2020 och framåt kommer
det strategiska arbetet innefatta insatser som genererar projektstöd omfattande ca 10
miljoner kr under några år framöver. Att driva projekt kräver dock vissa basresurser och
utifrån nuvarande arbetsbelastning bedöms det inte möjligt att öka projektfinansieringen
i någon betydande omfattning under 2O2L

Det kan troligtvis vara möjligt att gradvis och under en längre tidsperiod successivt öka
andelen projektstöd för det strategiska arbetet, Detta bedöms dock vara beroende av
Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
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vissa förutsättningar vilka belyses under rubriken; Tydlighet, långsiktighet, roller och
förväntningar - behov av dialog. Se nedan.
Det bör också beaktas att en inriktning med ökad projektfinansiering kan innebära en
omprioritering av insatserna i det strategiska arbetet,
Möj I i g heter ti I I kostna ds bespa ri nga

r

lVynOighetsarbetet är reglerat genom lagstiftningen. Lagstiftningen anger på ett tydligt
sätt aft myndigheten ska ha tillräckliga resurser för att utföra den tillsyn som åligger
myndigheten. Nämndens resursbehovsutredning visar att nämnden för närvarande inte
fullt ut har de resurser som krävs för detta uppdrag. Det bedöms således inte möjligt att
minska kostnaderna för myndighetsutövningen. En reducering av personalresurserna på
myndighetssidan skulle i första hand medföra att nämnden får återlämna den tillsyn av
så kallade B-anläggningar som man övertagit av länsstyrelsen. Denna tillsyn är i det
närmaste helt finansierad genom avgifter och skulle således i praktiken inte innebära
någon nettobesparing av betydelse. Detta skulle sannolikt också medföra att nämnden i
många fall istället får agera remissinstans i ärenden hos dessa B-anläggningar, vilket är
en arbetsuppgift som inte kan finansieras.
Det strategiska arbetet är inte lagreglerat, En kostnadsbesparing inom detta område
2021 skulle i sådana fall behöva ske genom en minskning av personalresurserna för det
strategiska arbetet. En sådan reducering bedöms medföra betydande konsekvenser då
det inte är möjligt att begränsa personalresurserna med enbart den beräknade
nettokostnadsökningen (157 000) utan sannolikt skulle omfatta en heltidstjänst. Det
finns också en risk att en sådan reducering av resurser skulle komma att påverka
pågående projekt och utbetalda projektstöd.

Övriga kostnader (utöver personalkostnader) är förhållandevis små och utgörs i stor
utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon och administrativt stöd via Melleruds
kommun (ekonomi, HR, IT).
Möjligheten att göra större besparingar inom dessa övriga kostnader bedöms små. t
synnårhet då ca 50 OOO kr redan har sparats på sådana kostnader avseende 2020. Den
enda besparing av betydelse avseende övriga kostnader som kontoret kan se är en
uppsägning av de så kallade satellitkontoren hos kommunerna (exklusive Mellerud som
inte har något satellitkontor). Detta skulle innebära en kostnadsbesparing motsvarande
närmare 100 000 kr.
Sammanfattning
Ytterligare intäktsökningar under 202I i en omfattning som motsvarar
nettokostnadsökningen på f Sz 000 kr bedöms inte möjlig.
Kostnadsbesparingar iform av en reducering av resurserna för det strategiska arbetet
2021 bedöms medföra betydande negativa effekter. Oå Oet är direktionen som styr det
strategiska arbetet finns det ett behov av att direktionen ien sådan situation prioriterar
de strategiska insatserna,
Den minst ingripande möjligheten till kostnadsbesparing är en uppsägning av
hyreskontrakten för de så kallade satellitkontoren. Kontoret vill poängtera att man ser en
sådan utveckling som olycklig, men att den kan bli en följd av nettokostnadsökningen.

Dalslands Miljö- och Energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
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Scenario B analys- och konsekvensbeskrivning
Förvä

o

Fö
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ntade kostnadsökn i nga r 202 7
Enligt ovan, dvs ca 440 000 kr

rvä nta d e i ntä ktsökn i ng
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Ökade avgiftsintäkter motsvarande ca

\26 250 kr

i n g 202 I
Nettokostnaden ökar med 313 750 kr

etto kostn a dsö kn

o

Konsekvenser av en nettokostnadsöknino på 313 750 kr
Scenariot skapar ett behov hos förbundet att öka intäkterna/minska kostnaderna
motsvarande 313 750 kr. Miljö- och energikontorets kostnader består till över B2o/o dv
direkta kostnader för personal (lön, PO, pensionsavsättning etc,), Övriga kostnader är
förhållandevis små och utgörs i stor utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon,
systemstöd och administrativt stöd via Melleruds kommun (ekonomi, HR, IT).
Konsekvenser i förhållande till gällande lagstiftning
Livsmedelslagstiftningen är tydlig med att livsmedelskontrollen ska finansieras fullt ut
genom avgifter. Länsstyrelsen har vid den senaste revisionen av nämndens
livsmedelskontroll (oktober 2019) påtatat att nämndens timavgift är för låg för att medge
full kostnadstäckning och att nämnden måste vidta åtgärder för att åstadkomma full
kostnadstäckning. Detta innebär således att timavgiften i detta scenario inte är förenlig
med livsmedelslagstiftni ngen.

heter ti I I i ntä ktsö kn i n g a r
Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
Nettokostnadsökningen är dock betydligt större idet här scenariot varför det är oklart
om det, även under en utökad tidsperiod, är möjligt att öka intäkterna i en sådan
omfattning.
M öj I ig

Möj I i g h eter ti I I kostn
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Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan.

Sammanfattning
Scenariot är inte förenligt med gällande lagstiftning eftersom avgiftsnivån inte ger
möjlighet till den lagstadgade kostnadstäckningen för livsmedelskontrollen.

I övrigt är bedömningen likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
dock med den skillnaden att en eventuell uppsägning av de så kallade satellitkontoren är
långt från tillräcklig för att möta nettokostnadsökningen.
Scenario C analys- och konsekvensbeskrivning
Fö

d e kostn ad sö kn i ng a r 202 1
Enligt ovan, dvs ca 440 000 kr
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Nettokostnaden ökar med ca 44O 000 kr

Konsekvenser av en nettokostnadsökning på 440 000 kr
Scenariot skapar ett behov hos förbundet att öka intäkterna/minska kostnaderna
motsvarande 44O 000 kr. Miljö- och energikontorets kostnader består till över B2o/o dv
direkta kostnader för personal (lön, PO, pensionsavsättning etc,). Övriga kostnader är
förhållandevis små och utgörs i stor utsträckning av "baskostnader" som; lokaler, fordon,
systemstöd och administrativt stöd via Melleruds kommun (ekonomi, HR, IT).
Konsekvenser i förhållande till gällande lagstiftning
Livsmedelslagstiftningen är tydlig med att livsmedelskontrollen ska finansieras fullt ut
genom avgifter. Länsstyrelsen har vid den senaste revisionen av nämndens
livsmedelskontroll (oktober 2019) påtalat att nämndens timavgift är för låg för att medge
full kostnadstäckning och att nämnden måste vidta åtgärder för att åstadkomma full
kostnadstäckning. Detta innebär således att timavgiften i detta scenario inte är förenlig
med livsmedelslagstiftningen.
Möj I i g h eter ti I I i ntä ktsökn i nga

r

Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
Nettokostnadsökningen är dock betydligt större i det här scenariot varför det är oklart
om det, även under en utökad tidsperiod, är möjligt att öka intäkterna i en sådan
omfattning,
Möj I i g h eter ti I I kostna d sbespa ri n g a r

Bedömningen blir likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan.

Sammanfattning
Scenariot är inte förenligt med gällande lagstiftning eftersom avgiftsnivån inte ger
möjlighet till den lagstadgade kostnadstäckningen för livsmedelskontrollen.

I övrigt är bedömningen likartad den beskrivning som ges avseende scenario A ovan,
dock med den skillnaden att en eventuell uppsägning av de så kallade satellitkontoren är
långt från tillräcklig för att möta nettokostnadsökningen.
Tydlighet, långsiktighet, roller och förväntningar

-

behov av dialog

Kontoret bedömer att det vore resurseffektivt att ge förbundet tid och möjligheter att på
ett konstruktivt och långsiktigt sätt arbeta för en ökad kostnadseffektivitet i form av t.ex
ökade avgiftsintäkter/ökad debiteringsgrad, ökad projektfinansiering samt kanske även
andra eventuella möjliga intäktsökningar, Inte minst med tanke på aviserade
förändringar av taxor. Delar av det innestående kapital forbundet arbetat upp under ett
flertal år kunde lämpligtvis användas för ett sådant ändamål och utan att förbundet,
kanske i onödan, tappar resurser och kompetens.
Det vore sannolikt värdefullt att därigenom skapa tid för dialoger kring tydlighet och
långsiktighet kring finansiering, arbetssätt etc., men även kring frågor som roller och
förväntningar hos förbundet/kommunerna. En sådan diskussion skulle mycket väl även
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kunna innefatta förbundets olika uppgifter. Finns det uppgifter hos förbundet som skulle
kunna ligga utanför förbundet och/eller finns det ytterligare uppgifter som förbundet
skulle kunna ansvara för? Frågan om organisationen avseende prövning/tillsyn av
strandskydd skulle kunna ingå i en sådan dialog och kanske även frågan om tillsyn enligt
tobakslagen och alkohollagstiftningen,
-o
Frägor

.

o

som ocksä skulle behöva klargöras är förutsättningarna för ökad debiterbar
operativ tillsynstid samt förutsättningarna för en ökad projektfinansiering,
Möjligheterna för miljö- och energikontoret att öka den debiterbara operativa
tillsynstiden påverkas i hög grad av kommunernas behov av stöd/samverkan från
förbundet i planfrågor och andra samverkansfrågor, En utvecklad samverkan mellan
kommunerna på ett sådant sätt att förbundet kan samverka med t,ex. ett forum istället
för fyra forum skulle frigöra resurser hos förbundet. Tydliga exempel är förbundets
deltagande i kommunernas VA-planering (som sker i fyra olika forum (VA-enheter)) och
ÖP-arbete (som sker separat för respektive kommun, För närvarande medverkar
förbundet i både Melleruds och Dals-Eds öP-arbete).
Vad gäller möjligheterna till ökad projektfinansiering så ser förbundet ett behov av att
det tillskapas någon typ av projektorganisation som kan nyttjas av förbundet och
kommunerna tillsammans. En sådan organisation kräver naturligtvis en insats av
resurser, men skulle förmodligen långsiktigt vara kostnadseffektiv och gynna en
utveckling för Dalsland. Ett första steg skulle kunna vara att göra en förstudie kring
förutsättningar för en sådan projektorganisation. Delar av förbundets innestående kapital
skulle kunna medfinansiera en sådan förstudie.
Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo

Förbundschef/miljö- och energichef
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Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet (Telarb) och
avslutar ärendet.

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

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

i

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

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

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0
o Kommunstyrelsens beslut 20I9-lI-13, g22B
. Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, g 35.
. Slutredovisning.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, g 207.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 138.
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Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet (Telaris) och
avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Då behovet av förskoleplatser var stort i kommunen beslutades att bygga om Telaris till en
förskola. senaste användningen hade varit kontor till LSS-enheten.
Entreprenör handlades upp i utökad samverkan. Viktiga parametrar var tiden samt ett gott
rarutbetu med verksamheten så att lokalerna blev ändamålsenliga. Vi har haft ett tätt, väl
fungerande samarbete mellan entreprenör, verksamhet och fastighetsenheten.
i
För att få beviljat bygglov krävdes en dagsljusberäkning som fick tas fram och den resluterade

att vi fick såga-upp

*å

stora fönster för att få in tillräckligt med dagsljus i respeKive hemvist.

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

i

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

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

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.
r

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, S 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-L2, g 35.
Slutredovisning.
Sam hä I lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 9207-

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

KommunfullmäKige godkänner slutredovisningen av projeh Förskola Tornet (Telarls) och
avslutar ärendet.

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

Justerandes sign
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Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av projekt Förskola Tornet (Telaris) och
avslutar ärendet.

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

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

i

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

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

Beslutsunderlag

.
r
.
.
o

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 80
Kommunstyrelsens beslut 20L9-LI-L3, g 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, S 35.
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av
projelG Förskola Tornet (Telaris) och avslutar ärendet.

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

Omedel

Pärsson
Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av projekt Förskola Tornet 2 (Telaris)
Förslag

till beslut

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

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

i

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

i

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

Beslutsunderlag

.
.
o
o

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, 5 B0
Kommunstyrelsens beslut 20I9-LL-L3, 9 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-L2, S 35.
Slutredovisning.

Linda Hamrin

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Projektingenjör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Projektingenjören
Ekonom samhällsbygg nadsförualtningen
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Slutredovisning
Projektets namn

Förskola Tornet 2
Projektnummer

8435

Beslut
Beskrivning projekt

KS 2019t214 S80 5228 S35

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

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

var kopplade på avloppledningen enl utredning som VA gjort på
ovidkommande vatten, detta har inte belastat projektet.

Ekonomisk redovisning

Är 2019

Ar 2020

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

Ar 202'l

Summa

2667 622
3 800 000

3 800 000
0

Omdisponering

225 000

225 000
0

0
0

Kostnader

-1 132378

-2 856 223

2667 622

36 399

-3 988 601
0

Summa

Projektet avslutas

0

2019-04-30

101

36 399

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

20za-02-t2

Kommunstyrelsen

S

35

sida
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Dnr KS 20191214

Projekt Förckola Tornet 2, omfördelning av medel
Kommunstyrclsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 225 tkr till projekt Förskola Tornet 2 (S435) från

r

o

projekt Snickargatan, breddning
projekt Skolmöbler 2016

(8429)

110 tkr

(8272)

115 tkr

Sammanfattning av ärendet
Projektet Förskola Tornet 2 har ingen egen budget för inredning av hall, skötrum och kök. Det
har också uppkommit ökade kostnader för iordningstiillande av utemiljö, bland annat deponi av
stubbar, dränering av tomt och utökad yta för lek.
På grund av ovanstående tillkommande kostnader behövs ytterligare medelom 225 tkr tillföras
projekt Förskola Tornet 2 (8435),

Beslutsunderlag

e Samhållsbyggnadsförualtningens $änsteskrivelse,
e Arbetsutskottets beslut 2020-02-tI, 9 34.
Förslag

tlll beslut

på sammanträdet

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

r
r

projekt Snickargatan, breddning

projeK Skolmöbler 2AL6

{8429)

@272)

110 tkr
115 tkr

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

Beslutet skickas

tlll

Samhällsbygg nadschefen

Enhetschef Fjä rrvärme/fastighet
Projektingenjören
Ekonom sam hällsbyggnadsförualtningen

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

2019-1r-13

S

22S

sida
22

Dnr KS 20191214

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

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

.
.

Bullerplank ska uppföras mot fastigheten Tornet 6.
Förrådsbyggnad för barnvagnar ska uppföras så att den lätt kan förflyttas, vid ev, grävningar

inom U-område.

.

Den oönskade växtligheten åtgärdas inom kvafteret Tornet i enlighet med framställda
yttranden, där kommunens rådighet så år möjlig.

Beslutsunderlag

r
r
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05'29, 5 80.
Byggnadsnämndens beslut 2019-09'25,5 112'
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjånsteskrivelse.
Arbetsutskottek beslut 2019-10-15, 5 314.

Förslag

tlll beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C); Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 300 tkr av projektmedel från Projekt Ängenäs
busshå llsplats till projekt Förskola Tornet 2.

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

Beslutet skickas

till

Samhällsbygg nadchefen

Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Utd ragsbestyrkande

sign
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SAM MANTRAD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sida

2019-05-29

Kommunfullmäktige

77

Dnr KS 2At9/274

s80

Etablering av en förskola i fastigheten Mellerud Tornet 2
(Telaris lokaler)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmåktige beslutar att
1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfållig förskola
glåklinten till tillfällig förskola Telaris.
2. omfördela investeringsmedel från projekt Torg/Parker (s318) på t O+O ttr
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr,

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

4. enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler

på

Storgatan 17.

Sammanfattning av ärendet
Olika förslag på tösningar för att möta behovet av förskoleplatser har diskuterats,
Arbetsutskottet beslutade den 9 april 2Q79, g 116, att ge kommunchefen i uppdrag
att fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd diskussion och ta upp årendet till
ny behandling vid arbetsutskottets sammantråde den 23 april 2019.

Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2OL9, g 124, att ge kommunchefen i
uppdrag att, tillsammans rned kultur- och utbildningschefen och sarnhällsbyggnadschefen, ta fram beslutsunderlag för etablering av en förskola i centrala
Mellerud (Telaris lokaler). Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammantråde
den 7 maj 2019.

Beslutsunderlag

.
.
r
.
.

Kommunstyrelseförvaltningens tjånsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2079-04-09, 5 116.
Arbetsutskottets beslut 2Ot9-A4-23, 9 124.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-07, 5 141.
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-15, 5 115,

till

beslut på sammanträdet
Marianne Sand Wallin (S) och Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Förslag

enligt följande:
Kommunfullmåktige beslutar att

1. omfördela investeringsmedel om 500 tkr som var avsedda för tillfållig förskola
gtåklinten till tillfällig forskola Telaris
2. omfördela investeringsmedel från projekt TorglParker (3318) på f O+O tt<r
projekt samt Utemiljö Rådahallen inklusive Korngatan med VA på 1 960 tkr

'0ö

Jy
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sida

Sammantrådesdatum

2019-05-29

Kommunfullmäktige

1B

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

4, enheten Stöd och service flyttar till Arbetsmarknadsenhetens lokaler
Storgatan 17.

på

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

Beslutet skickas
Sa m hä

I

till

lsbygg nadschefe n

hetschefen l'jå rrvä rme/fasti g het
Ekonom sarn hällsbygg nadsförvaltn ingen
Ekonomichefen
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
VD AB Melleruds Bostäder
En

Utdragsbestyrkande

lusterandes sign
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2020-06-77

ARENDE

13

Dnr KS 20201327

Ren hå I I n i ngsföreskrifter för Da lsla ndskomm u nerna Mel lerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången. Anpassningar har gjorts för att
uppfylla gällande lagar och regler,
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande

kommuner.

Beslutsunderlag

o

Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Sam hä lsbygg nadsförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.

o
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S 181.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 139.
I

BILAGA

106

SAM MANTNÄO TSP NOTO KOIL
Sammanträdesdatum
2020-06-10

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

sida
19

Dnr KS 2020/327

s 139
Ren hål I n i ngsföreskrifter

för Dalslandskommunerna

Mel

lerud,

Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för komniunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången, Anpassningar har gjorts för att
uppfflla gällande lagar och regler.
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande

kommuner.

Beslutsunderlag

o

Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Samhällsbygg nadsförvaltningens tjä nsteskrivelse,

.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, 5 181.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

107

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm u nstyrelsens arbetsutskott

S

r81

Sammanträdesdatum

sida

2020-05-26

t7

Dnr KS 20201327

ngsföreskrifter för Dalsla ndskomm unerna
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed

Renhå

II

ni

Mel

lerud'

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer gemensamma renhållningsföreskrifter för Bengtsfors, Dals Eds,
Färgelandas och Melleruds kommuner enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud som
beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången, Anpassningar har gjorts för att
uppfylla gällande lagar och regler'
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga deltagande

kommuner.

Beslutsunderlag

o
.

Förslag på reviderade Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse'

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer gemensamma
renhållningsföreslrifter för Bengtsfors, Dals Eds, Färgelandas och Melleruds kommuner enligt
föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sa m hä

KOMMUN

I

lsbygg nadsförva ltn

Datum
2020-0s-1s

i

n

gen

Diarienummer

Sida

Ks20201327

1 (1)

Kommunfullmäktige

ngsföreskrifter för Da lsla ndskom m u nerna
Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed
Ren hå I In

Förslag

i

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer reviderade gemensamma Renhållningsföreskrifter
för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma föreskrifter för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud som beslutades 2013 har nu blivit reviderad för andra gången.
Anpassningar har gjorts för att uppfylla gällande lagar och regler.
För att föreskrifterna ska börja gälla så måste revideringen godkännas av samtliga

deltagande kommuner,

Beslutsunderlag

o

Förslag till reviderade renhållningsföreskrifter

Magnus Olsson
Förvaltningschef

Maria Melkersson
Handläggande tjänsteman

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

wwral.mellerud.se

212000-1488

E-post

109
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FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-06-t7

Änrruor r+

Dnr KS 20L91378

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun analys av behov av ytterligare revidering
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
KF 109, 2019-06-26.

2. anta

reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt
upprättat förslag.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud.
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020.
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet,
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet, Syftet har varit att
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna.
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen "utanför
sammanhållen bebyggelse" lagts in i föreskrifterna, vilket MSB föreslår i sin vägledning. Beslut
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av
eldningsförbud se olika ut, Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad
förbudet avser. Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i 55 11 och 14
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373).

Beslutsunderlag

o Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
o Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF g 62, 2014-09-24)
o Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (DEMN $ 31,
2019-0s-03)

o Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF 5 109, 2019-06-26
o Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och
Dals-Ed, KF g 7, 20L6-0I-27
. Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327
o Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS 5 109, 2019-06-26
. Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nstes krivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S 171,
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 126.
u
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SAM MANTRÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-06-10

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

sida
5

Dnr KS 20L91378

s 126

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun analys av behov av ytterligare revidering
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
KF 109,2019-06-26.

reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt
upprättat förslag.

2. anta

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud.
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020'

Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet,
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet, Syftet har varit att
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna'
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen "utanför
sammanhållen bebyggelse" lagts in iföreskrifterna, vilket MSB föreslår i sin vägledning. Beslut
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av
eldningsförbud se olika ut. Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad
förbudet avser, Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i 55 11 och 14
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373).

Beslutsunderlag

r Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
o Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF g 62,20L4-09-24)
o Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (DEMN $ 31,
2019-os-03)
o Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF 5 109, 2019-06-26
. Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och
Dals-Ed, KF 9 7, 20t6-0L-27
r Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327
o Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS 5 109, 20L9-06-26
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S 171.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

Förslag

sida
6

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige besluta r att

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
KF 109, 2019-06-26.

2. anta

reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt
upprättat förslag.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

sida
4

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

2020-05-26

rbetsutskott

Dnr KS 20t91378

s 171

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun analys av behov av ytterligare revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF
109, 2019-06-26.

2. anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds

kommun enligt

upprättat förslag.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att
analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapskap (MSB) vägledning om eldningsförbud.
Uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde i februari 2020'
Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef, räddningstjänstförbundet,
medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt miljöförbundet, Syftet har varit att
harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i de tre föreskrifterna.
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte formuleringen "utanför
sammanhållen bebyggelse" lagts in iföreskrifterna, vilket MSB föreslår isin vägledning. Beslut
om eldningsförbud får inte vara mer inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av
eldningsförbud se olika ut. Det viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad
förbudet avser. Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i 55 11 och 14
för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter. Se ärende om reviderade föreskrifter om lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KS 2019/373).

Beslutsunderlag

o Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF 9 62,20L4-09-24)
o Förslag till lokala föreskrifter for att skydda människors hälsa och miljö (DEMN $ 31,

r
.
o
r
o

2019-0s-03)
Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF S 109, 2019-06-26
Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda, Bengtsfors och
Dals-Ed, KF S 7, 20I6-0L-27
Förslag till renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327
Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS 5 109, 20L9-06-26
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

Förslag

a

till beslut

5

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

1.

sida

2020-05-26

rbetsutskott

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun, KF
109, 2019-06-26.
reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun enligt
upprättat förslag.

2. anta

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes si
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS KOMMUN

fl-

+i
rl-r

Kom m

Datum
2020-05-15

unstyrelseförvaltni n gen

Diarienummer

Sida

KS 2OL9/378

1 (3)

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i
Melleruds kommun - analys av behov av ytterligare
revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1.

upphäva nu gällande föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Melleruds kommun, KF 109, 20L9-06-26.

2.

anta reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds
kommun enligt upprättat förslag.

i

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade att ge säkerhetssamordnaren i
uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift
med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
vägledning om eldningsförbud. Uppdraget ska redovisas vid KSAU:s sammanträde
februari 2020.

i

Under hand har samverkan skett med dåvarande renhållningschef,
räddningstjänstförbundet, medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet samt
miljöförbundet. Syftet har varit att harmoniera skrivningarna om eldningsförbud i
de tre föreskrifterna.
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte
formuleringen "utanför sammanhållen bebyggelse" lagts in i föreskrifterna, vilket
MSB föreslår i sin vägledning. Beslut om eldningsförbud får inte vara mer
inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av eldningsförbud se olika ut. Det
viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad förbudet avser.
Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering,
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i
$$ 11 och L4 för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter, Se ärende om
reviderade föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön (KS 2019/373).

Beslutsunderlag

.
.

Vägledning om eldningsförbud, MSB 2019
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF $ 62,
2OL4-09-24)

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 11

0530-180 00

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Webb

Plusgiro

464 80 MELLERUD

Organisationsnr
212000-1488

0530-181
115
Fax

01

www.mellerud.se

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

Datum
2020-05-1s

unstyrelseförvaltni ngen

Diarienummer
KS 2OL9/378

Sida

2 (3)

Förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
(DEMN 5 31, 2019-05-03)
a

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KF 5 109, 2019-06-26

a

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud, Färgelanda,
Bengtsfors och Dals-Ed , KF 9 7, 20I6-0L-27

a

Förslag til I renhålln i ngsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud,
Färgelanda, Bengtsfors och Dals-Ed, dnr KS 20201327

a

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud, KS 5 109, 2019-06-26

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade att ge säkerhetssamordnaren
uppdrag att analysera behovet av yfterligare revidering av kommunens föreskrift
med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
vägledning om eldningsförbud.

i

Analys
Smärre justeringar föreslås i Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i
Melleruds kommun mot bakgrund av MSB:s vägledning om eldningsförbud. Inga
ytterligare justeringar bedöms i nuläget nödvändiga mot bakgrund av
erfarenheterna från sommaren 2019.
Följande föreslås för att harmoniera andra föreskrifter mot eldningsföreskrifterna:
Ren hå lln ingsföres krifter, förs lag

till n ya föres krifter

2 02 0

Trädgårdsavfall
23 S Nedklippta häckar, grenar, kvistar löv, gräs och annat trädgårdsavfall får
komposteras på egna fastigheten alternativt transporteras till avfallsanläggning
eller annan av kommunen anvisad plats.
För eventuell eldning se lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för människors
hälsa och miljö samt föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och aktuell
brandrisk.
Ren hå lln ings fö res krifter,

n

u gä lla nde

23 5 2 st Torrt trädgårdsavfall får eldas på egna fastigheten om det sker i enlighet
med lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön utfärdade med
reskrifter om
stöd av miliöbalken
i+
utfärdande av
med stöd av förordningen
(2003 : 789) om skydd mot olyckor,

(1998:899)
eldningsförbud
-aeh-aKucl!-brandrisk@.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och mifiö
11 $ Eldnings utomhus och eldning av halm
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april - 30
september. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även
i kommunens renhållningsföreskrifter. Eldning får aldrig ske
strid motedgällarulekommunens renhållningsöres ellergällandeeldningsfö res kr ft e r. brandföreskrift
i

er'
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2020-05-15

Diarienummer

Sida

KS 2079/37e

3 (3)

-Påsk- och valborgsmässoeld är dock tillåten enliqt vad som anges i kommunens

föreskrifter om utfärdande av eldninqsförbud.7 Om påsk- och valborgsmässoeld ska

användasvidoffentligatillställningarkrävstillstånd.@

Cåiffi
Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus i kommunerna,
Dispens kan sökas enligt $ 14 nedan.

EldninofåraldrioskeistridmotffiKommunensföreskrifter
om utfärdande av eldningsförbud.
14 $ Dispens

Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens från vad som gäller enligt 5,
6,8,9, 10 eller 11 55 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för
olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. Dispens från 11 5
får inte medges om eldninqsförbud enligt föreskrifter om utfärdande av
eldninqsförbud råder.
Överväganden
Efter samråd och övervägande med räddningstjänstförbundet har inte
formuleringen "utanför sammanhållen bebyggelse" lagts in i föreskrifterna, vilket
MSB föreslår i sin vägledning. Beslut om eldningsförbud får inte vara mer
inskränkande än nödvändigt samtidigt kan behov av eldningsförbud se olika ut. Det
viktiga blir då att i beslutet om eldningsförbud precisera vad förbudet avser,
Varken räddningstjänstförbundet eller dess medlemskommuner har något att
erinra mot denna revidering.
Dalslands miljö- och energiförbund föreslås få i uppdrag att revidera skrivningen i
$$ 11 och 14 för att harmoniera mot rubricerade föreskrifter, Se ärende om
reviderade föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön (KS 20t91373). Anledningen är att förbundet behöver föreslå justeringarna
genom sin nämnd, direktion och därefter till övriga medlemskommuner.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Slutsatser
Förslaget är att göra smärre justeringar i de tre föreskrifterna.

Annika Wennerblom
Anna Granlund
Kommunikations- och säkerhetschef
0530-181 18
anna. g ranlund@mellerud.se

Tf. kommunchef

Beslutet skickas

till

nadsförva ltn i ngen
Dalslands miljö och energiförbund
Norra Älvsborgs Rädd ningstjänstforbu nd
Färgelanda, Vänersborgs och Trollhättans kommuner

Sa m hä I lsbyg

g
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KOM MUNAL FORFATTNINGSSAM LING

FIiK A

Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Fastställd

av KF

S

109

Ersätter KF 949 / 201 5-05-2

26 juni 2019

Utbytt den

Sida

Sign

I:2

Enligt 2 kap. 7 $ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen meddela
föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande
åtgärder mot brand. Föreskrifterna anger hur kommunen tillämpar denna bestämmelse.

Föreskriftens omfattni ng

15
För{skrifterna gäller eldning utomhus i form av fast bränsle som ved, kol, gräs, briketter, halm,
ris, 0renar. löv etcetefa. Med begreppet eldning bör även förstås grillning med fast bränsle-oeh

@'Vidextrembrandriskomfattasävenöppenlågamedannatänfasta
bränslen så som svets, gasolbrännare och stormkök.

Förbud mot eldning utomhus och likande forebyggande åtgärder
mot brand

2g
vid

risk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och markl) får kommunchefen eller
ersättare besluta om föreskrifter om förbud mot eldning utomhusle$ntngsötbUdSllCt
om det är av betydelse för att förebygga uppkomsten av bränder.

Vid särskilda situationer eller väderförhållanden får kommunchefen besluta om
rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta om
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.

och

om foreskrifter om förbud mot eldning utomhus em-eHn+ngs*irbu+ska anslås på
via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida
ll loka lpressen. När beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande sätt.

Förbud mot eldning utomhus vid mörker

35
Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Eldning i större omfattning

45
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten. Anmälan ska innehålla uppgifter som räddningstjänsten bedömer vara
nödvändiga. Med större omfattning avses bränning av större rishögar, svedjebränning,
halmbränning eller liknande.

t Räddningstiänstförbundet utgör stöd till dess medlemskommuner i bedömningen.
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Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsforbud
lld

av l<+ $-}eg

Erdätter KF 949 /2o1 5-05-2

a+ji+ni-eelg
Utbytt den

Sida

Sign

2:2

Undantag från eldningsförbud

ss

Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos 3 eller
lägre och om stark eller byig vind inte förekommer. Anmälan om nyssnämnda brasor ska ske
till räddningstjänsten senast 24 timmar innan eldning.

65
Kommunchefen får i enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter. Bestämmelsen

tillämpas restriktivt.

Ansvar

7g

Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, bär i första hand ansvaret för att
skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor, Den enskilde har en skyldighet att följa beslut
om utfärdande av föreskrifter om eldningsförbud.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bfier mot eldningsförbudet kan dömas med
stöd av 10 kap.3 $ ilagen (2003:778) om skydd motolyckor,

B5
Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker betryggande ur hälso-,

miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat om eldningen anmäls till
räddningstjänsten eller inte.

es

Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om eldning
som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:B0B).
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Änrruoe

rs

Dnr KS 20L91373

Lokala föreskrifter för aft skydda människors hälsa och miljön
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
KF 5 62, 2014-09-24.

2. antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna
ska faststä las av respektive kom m u nfu mä ktige.
I

I I

Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmoniera med varandra.
Av detta skälet ber kommunen att skrivningarna i $ 11 ses över.
Kommunstyrelsen uppdrog den 10 juni 2020, g I27, till Dalslands miljö- och energiförbund
att revidera skrivningen i 55 11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga

eldningsföreskrifter.

Beslutsunderlag

. Revidering av 55 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
. Försla9 till reviderade föreskrifter
r Kartbilaga la
. Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, S 31, 2019-05-03
. Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, g 18, 2019-06-14
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g L72.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, S L27.
BILAGA
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-10

st27

sida
7

Dnr KS 20L91373

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige besluta r att

1. upphäver

nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,

KF g 62, 20L4-09-24.

2. antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
$$ 11 och 14för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter'

i

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna
ska faststäl las av respektive komm u nful lmä ktige.
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i 5 11 ses över.

Beslutsunderlag

. Revidering av 55 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
o Förslag till reviderade föreskrifter
. Kartbilaga la
. Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, 5 31, 2019-05-03
r Protokoll från Dalslands miljö- och energidireKion, 5 18, 2019-06-14
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S L72.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige beslutar att

1.

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
KF 5 62, 20L4-09-24.

2. antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
$$ 11 och L4för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

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

nde

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Komm unstyrelsens

g

a

sida
6

2020-0s-26

rbets utskott

t72

Dnr KS 2019/373

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäver nuvarande

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,

KF 5 62, 20L4-09-24.

2. antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
$$ 11 och t4 för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

i

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Föreskrifterna
ska faststä las av respektive komm u nful lmäktige.
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker
hur öwiga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i $ 11 ses över.
I

Beslutsunderlag

.
o
.
o
o
o

Revidering av 55 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
Försla9 till reviderade föreskrifter
Kartbilaga la
Protokollfrån Dalslands miljö- och energinämnd, 5 31, 2019-05-03
Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, S 18, 2019-06-14
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

1.

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
KF g 62, 20L4-09-24.

2. antar

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen
l1och L4för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

g$

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-05-15

Diarienummer

Sida

K520191373

1 (1)

Kommunstyrelsen

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige

1.

upphäver nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, Kf $

62,20L4-09-24.

2.

antar lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön enligt föreliggande
förslag.

Kommunstyrelsen uppdrar till Dalslands miljö- och energiförbund att revidera skrivningen i $$
11 och 14 för att harmoniera med kommunens övriga eldningsföreskrifter.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund föreslår medlemskommunerna att fastställa
reviderat förslag till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna
ska faststä las av respektive kom m u nfu lmä ktige.
Melleruds kommun reviderar sina föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud och undersöker
hur övriga föreskrifter om eldning kan justeras för att bättre harmonie-ra med varandra. Av
detta skälet ber kommunen att skrivningarna i 5 11 ses över.
I

I

Beslutsunderlag

.
r
.
o
.

Revidering av $$ 11 och 14 mot bakgrund av revidering av eldningsföreskrifter
till reviderade föreskrifter

Förslag

Kaftbilaga

la

Protokoll från Dalslands miljö- och energinämnd, 5 31, 2019-05-03
Protokoll från Dalslands miljö- och energidirektion, 5 18, 2019-06-14

Anna Granlund
Kommuni kations- och

Annika Wennerblom

T,f. kommunchef

sä

kerhetschef

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

ss02-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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kommunen@mellerud.se

11 S Eldning utomhus och eldning av halm
Eldnin g av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områd esbestämmelser är förbj uden under tiden 15 april - 30 september.--Be-glgLo&.

Påsk-

och valborgsmässoeld är dock tillåten enliqt vgd som anges i kommunens

föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.; Om påsk- ellervalborgsmässoeld ska
användasvidoffentligatillställningarkrävstillstånd.

Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus i kommunerna'

enl+g+##edan;
Dispens kan sökas enligt $ 14 nedan.

lJpplysning: Restriktioner för förbränning av trädgSrdsavfall oeh annat avfall finns eller
Eldning får aldrig ske i strid mot
(
a kt u e I I a b r a n d :-e!! eLel-dningsf ö r e s k r i ft e r.

ftnnärkning: A*lä
*iurnåilningen eil

14 5 Dispens
Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens från vad som gäller enligt 5, 6, B
-o
9, 10 eller 11 55 idessa föreskrifter, om det är uppe nbart att risk för olägenheter rra n
miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligge r. Di
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund
Sammanträdesdalum

2019-06-14

DMEF

5

18

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön - revidering
Sammanfattning

Enligt I kap. 1 g regeringsformen meddelas foreskrifter av riksdagen
genorn lag och av regerlngen genom förordning. Föreskrifter kan
ocksä, efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen. meddelas
av andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Reglerna i
I kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan
delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till
kommunalförbund.
Nuvarande lokala foreskrifter är fastställda av respektive kommuns
fullmäktige under ZOL4. Förslaget är reviderat avseende
lagändringar, laghänvisningar samt vissa redaktionella ändringar.
Dalslands miljö- och energinämnd har i beslut daterat 2019-05-03

rekommenderat direktionen att föreslå medlemskommunernas
kommunful I må ktige att fastställa föreskrifterna.

Beredning:
Förbunds-/miljö- och energichefs förslag
Miljö- och energinämndens beslut 2019-05-03,

S31

Direktionens beslut
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund rekommenderar
kommunfullmåktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att fastställa bifogat förslag till revidering av loi<ata
föreskrifter för att skydda månniskors hälsa och miljön.
Expedieras:
KF
KF
KF
KF

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
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SAM MANTRÄD ESPROTO KO LL

8

Såmmantrådesdatum

2019-05-03

DMEN 5 31

Lokala Föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön - revidering
Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nåmnden föreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion att
rekom mendera kom m u nfu ll mäkti ge i komm

u nerna Bengtsfors,
Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att faststålla bifogat förslag till
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Ärendet
Enligt 8 kap. 1 $ regeringsformen meddelas föreskrifter av
riksdagen genom lag och av regeringen genom förordning.
Föreskrifter kan också, efter bemyndigande av riksdagen eller
regeringen, meddelas av andra myndigheter än regeringen och
av kommuner.
Reglerna i 8 kap regeringsformen möjliggör att viss angiven
föreskriftsrätt kan delegeras till kommun. Däremot kan föreskriftsrätt inte delegeras till kommunalförbund.
Nuvarande lokala föreskrifter är fastställda av respektive kommuns
fullmåktige under 2014. Bifogat förslag är reviderat avseende
lagändrlngar, laghänvisningar samt vissa redaktionella ändringar.

Beredning:
Presidium 2019-04-23
Förbunds-/miljö- och energichefs förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

gen

2020-06-77

ARENDE 16

Dnr KS 2020195

svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga
i Mellerud
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1,

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

genomförs av Riksidrottsförbundet bevakas.

2.

ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten 2020, genomföra en ny lokal
undersökning av den modell som genomfördes 2009.

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

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

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

sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

. Motion
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, 9 72.
. Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 210.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 130.
u

i
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SAM MANTRÄOESPNOTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

s 130

sida
10

Dnr KS 2020195

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga

iMellerud
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

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

1. motionens förslag

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten 2020, genomföra en ny lokal
undersökning av den modell som genomfördes 2009.

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

.
.
.

utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras
fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas

Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verktällas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, $72, aft ge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

r
.
r
.

Motion

Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, 5 72.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-06-09, 5 210.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

Kommunfullmä ktige beslutar att

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

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten 2020, genomföra en ny lokal
undersökning av den modell som genomfördes 2009.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2020-06-09

rbetsutskott

s 2ro

sida

t7

Dnr KS 2020195

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga
i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

1.

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

2. ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten

2020, genomföra en ny lokal

undersökning av den modell som genomfördes 2010.

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

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

.
.
.

utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras
fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas

Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars2020, $72, attge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

o Motion
o Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, 9 72.
o Komm unstyrelseförvaltn ngens tjä nsteskrivelse
i

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1.

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

2.

ge folkhälsostrategen i uppdrag att, under hösten 2020, genomföra en ny lokal
undersökning av den modell som genomfördes 2010.

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

Pa

justeras

Pärsson
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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MELLERUDS

Kom m u nstyre lseförva ltn

KOMMUN

Datum
2020-05-25

i

n

gen

Diarienummer

Sida

1 (2)

KS 2020/95

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga

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

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

att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i

uppdrag att

.
.
.

utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas
fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras
fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas

Utredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.
Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2020, $72, alt ge kommunchefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar, Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 9 juni 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Motion

Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, S 72.

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styre sefö rua ltn
I

KOMMUN

Datum
2020-0s-2s

i

ng

en

Diarienummer

Ks 2020/9s

Sida

2 (2)

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

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

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

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Pål Magnussen (V)

131

MELLERUDS KOMMUN

SAM MAI{TRADESPROTO KO LL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-09

972

sida
15

Dnr KS 2A2Ol95

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

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

2.

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

Sammanfattning av ärendet
Pål Magnussen (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen

i uppdrag att

.
.
.

utreda hur föreningslivet i Mellerud kan stärkas.
fråga barn och unga hur deras engagemang i föreningslivet kan uppmuntras.
fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas,

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

Beslutsunderlag

.

Motion från Pål Magnussen (V).

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1, ge kommunchefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 9 juni
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

132

2020.

Motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga i Mellerud

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

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

Med stöd av det ovan anförda anser Vänsterpartiet i Mellerud

Att; kommunen

ska utreda hur föreningslivet

i Mellerud kan stärkas.
i föreningslivet kan uppmuntras.

Att;

Fråga barn och unga hur deras engagemang

Att;

Fråga föreningslivet hur dess verksamhet kan stödjas.

Ltt;$yutredningen ska ta fram konkreta förslag till åtgärder som kan verkställas under 2022.

Mellerud den 6 februan2020
g

-wIEmRm-s

Kotvttuuru

KömmunstYrelse kcntoret

Pål Magnussen

2020

-02- 0,6

'

Diarieplanbeteckn.

VUWalqs
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FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-06-17

ARENDE 17

Dnr KS 2018/383

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana isunnanåskogen
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar atl

1.

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.

2. kommunstyrelsen

ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsforvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana.
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet, Där finns möjligheter att gå,
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
område och kan utveckla detta tillsammans med andra markägare.

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar.
Under hösten 2020 och vintern 202012021ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
ska utföras undervåren 202L.I etapp 2 som går mellan Vita Sannaroch Östra Järn planeras
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå, Motionsslingan som finns idag har genom
åren förfallit och behöver rustas upp.
Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
monkeybar, bänkpress, armgång etc. längs den befintliga stigen, Denna stig kan även ses över
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva iområdet med olika spofter.
Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.

Beslutsunderlag

o Motion,
. Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5 289.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 184,
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, g 140.
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SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-06-10

5

140

sida
20

Dnr KS 2018/383

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1, motionens förslag

anses vara under genomförande med hänvisning

till planerat

genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.

2.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram forslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag, Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering'

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
ge tjänstämännen i uppArag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana'
gå,
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att
springa, cykla på en vandringsstg titt Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
områäe och kan utveckla detta tillsammans med andra markägare'

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
San nar, ska fä rd igstä las med informationstavlor och ledma rkeringa r.
I

Under hösten 2020 och vintern 2O2Ol2OZl ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
iL. ,tforur under våren 1OZL.Ietapp 2 som går mellan Vita Sannar och östra Järn planeras
genom
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har
åren förfallit och behöver rustas upp'
Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
monkeybar, bänkpieis, armgång etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över
om den gåi att få tillgänglig- Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva i området med olika sporter.
Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. kommunån vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen'

Beslutsunderlag

r Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5 289.
. Sam hällsbygg nadsförvaltningens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 184.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-06-10

Sammanträdesdatum

Förslag

till beslut

sida
2L

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att
anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021'

1, motionens förslag

ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

2. kommunstyrelsen

ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

3, kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr KS 2018/383

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1,

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021'

2,

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3.

kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäKige beslutar att
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana.
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå,
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
område och kan uWeckla detta tillsammans med andra markägare.

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar.
Under hösten 2020 och vintern Z020|2O2L ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
ska utföras under våren 2021. I etapp 2 som går mellan Vita Sannar och östra Järn planeras
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom
åren förfallit och behöver rustas upp'
Här finns stora möjligheter att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
monkeybar, bänkpress, armgång etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över
om den går att få tillgänglig, Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva i området med olika sporter.

Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.

Beslutsunderlag

r
.
.

Motion.

Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5 289.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

l.

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
nde av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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2. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3. kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförualtningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-04-22

Diarienummer

Sida

KS 2018/383

r (2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen
Förslag
Komm

1.

u

till beslut

nfu

llmäktige beslutar att

motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till planerat
genomförande av etapp 1 under våren 2020 och etapp 2 under våren 2021.

2. kommunstyrelsen

ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ge föreningar möjlighet
att ta fram förslag på utrusning för befintlig motionsslinga vid Vita Sannar/Sunnanå.

3. kommunstyrelsen

ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att hitta möjlig finansiering
via olika bidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen och föreningarna ska tillsammans
presenterat ett färdigt förslag med finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i Sunnanåskogen som
innehåller en hinderbana.
Melleruds Kommun har köpt skogsmark i Vita Sandarområdet. Där finns möjligheter att gå,
springa, cykla på en vandringsstig till Sunnanå hamn. Kommunen äger en del av marken i detta
område och kan utveckla detta tillsammans med andra markägare.

Till försommaren 2020 är planerat att etapp 1 av Sjöskogsleden, mellan Sunnanå hamn och Vita
Sannar, ska färdigställas med informationstavlor och ledmarkeringar.
Under hösten 2020 och vintern 20201202I ska etapp 2 projekteras med förhoppning att den
ska utföras under våren zOZt.I etapp 2 som går mellan Vita Sannar och Östra Järn planeras
även att motionsslingan vid Vita Sannar ska ingå. Motionsslingan som finns idag har genom
åren förfallit och behöver rustas upp.

att uppföra olika stationer som exempelvis väggar, rephinder,
etc. längs den befintliga stigen. Denna stig kan även ses över
bänkpress,
armgång
monkeybar,
om den går att få tillgänglig. Projektet ska genomföras tillsammans med föreningar som är
aktiva iområdet med olika spofter.
Här finns stora möjligheter

Området används mycket flitigt av besökare och kommuninvånare redan i dag, fast det är dålig
standard i området. Kommunen vill att man ska komma till området och kunna använda och se
vilket bra friluftsliv som finns i detta område och andra platser i kommunen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

i

n

gen
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KOMMUN

Datum
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I
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KS 2o1B/383

2 (2)

Beslutsunderlag

r
.

Motion.

Arbetsutskottets beslut 2018-08-14, 5 289.

Patrik Tellander

Magnus Olsson
samhällsbyggnadschef

Utredare/utbildare
0530-182 16
patrik.tellander@mellerud.se

Beslutet skickas till
Roland Björndahl (M)
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2078/383.823

Motion om motionsslinga med hinderbana i Sunnanåskogen,
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde

den

20 november 2018.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) foreslår i en motion den 30 maj 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att upprätta ett förslag på motionsslinga i
Sunnanåskogen som innehåller en hinderbana.

Beslutsunderlag

.

Motion.

till beslut

på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
Arbetsutskottet besl uta r att
1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
20 november 2018.
Förslag

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

Beslutet skickas
Sa m hä

I

lsbyg

g

till

nadschefen

Utd ragsbestyrka nde
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Hinderbana till Mellerud
I,,.riii il

Förslag

till

beslut:

Kommunfullmiiktige ger tjiinstemåiruren i uppdrag att upprätta ett förslag på
motionsslinga i Sunnanåskogen som innehåller en hinderbana"

Bakgrund:
Mellerud iir och ltirsöker vara en aktiv kommun med bollhallar och fotbollsplaner,
men vi behöver utuecklas och vara med i tiden. Som alla vet så iir det viktigt med
motion, men borde finr:as i fler former iin asfaltslöpning.

I

Sverige idag iir OCR (obstacle course racelhinderbanelöpning) en av de snabbast
viixande sportema. OCR började få ftiste i Sverige 2015 med de kiinda tävlingarna
Tough Viking och Toughest, men har sedan dess viixt explosionsartat och var och
varannan stad och ort inflor allt fler platser för hiining till OCR'

Mellerud lmr id ag en förening som delvis iir belägen i AJingsas då ingen bana eller
hiiningsställe finns i Mellerud. Denna ftirening har idag 6 stycken personer som
kvalificerat sig till VM och 7 stycken som kvalificerat sig till EM i OCR.
En hinderbarra brukar generellt irmehållatraiVskogslöp'ning, hinder i form av
viiggar och ställningar som irurehåller olika hinder så som anngång/monkeybar,
ringar, oiika forlner av rephinder osv.

I Mellerud har vi

en otroligt

fin natur som man kan forlägga en vacker bana som

innefattar stationer med hinder.

Mellerud den 30 maj 2018

Roland B.iörndahl
2
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Dnr KS 2018134I

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att, under 2020, sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan
finansieras med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett käd pä 370liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.

Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i
Melleruds kommun.
Sedan 2019-01-01 så är det gratis

att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre. Oftast kommer man med ffllda kärror till Hunnebyn och har annat med.

Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 44145 det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 46147
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor.
Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till
och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong,

Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor.
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet

till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa

kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning.

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tlppa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.
Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton.
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar B kronor/st.
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och
hur man ska fördela kostnaden frir detta.
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

o
o

Motion.

Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, 5 240.

. Samhä lsbygg nadsförualtni ngens tjä nsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26,5 185.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 141.
I
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Dnr KS 20IB/341

5 r41

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att, under 2020, sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan
finansieras med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

i

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på SZO liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.

Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i
Melleruds kommun.

att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn, Det är många som
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre, Oftast kommer man med ffllda kärror till Hunnebyn och har annat med.

Sedan 2019-01-01 så är det gratis

Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 44145'
det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor'

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 46147
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor'
Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till
och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong'

Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
l4:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor.
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa
kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning.

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.
Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton.
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms, Utkörning av ett kärl kostar 8 kronor/st'
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och
hur man s fördela kostnaden för detta.
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

o Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, g 240'
. Samhä lsbygg nadsförvaltn ngens tjä nsteskrivelse'
r Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, 5 185.
I

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att, under 2020, sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan
finansieras med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Dnr KS 20181341

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsaWall under sommarmånaderna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är intresserade
av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan finansieras
med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på 370 liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna,

Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i
Melleruds kommun,
Sedan 2019-01-01 så är det gratis

att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn, Det är många som
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre. Oftast kommer man med fyllda kärror till Hunnebyn och har annat med.

Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 44145 det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor,

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 46147
det vill säga 17 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor.

Uddevalla kommun har 370liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15
till och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.
Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor,
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet till cirka 50-60 kg, Hämtning hos dessa
kommuner sker endast i tätort, Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning.

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.
Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton.
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar B kronor/st.
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade och var man önskar detta tjänst. Då ser man hur många som är intresserade och
hur man ska fördela kostnaden för detta,
Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

o Motion.
o Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, 9 240.
. Samhällsbygg nadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att anse motionen som
besvarad genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att
undersöka hur många som är intresserade av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om
intresse finns och tjänsten kan finansieras med en rimlig säftaxa så kommer vi att erbjuda
denna tjänst.

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om extra kärl för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som besvarad genom att ge kommunstyrelsen
uppdrag att sända ut en enkät till kunderna för att undersöka hur många som är intresserade
av tjänsten och var man önskar denna tjänst. Om intresse finns och tjänsten kan finansieras
med en rimlig särtaxa så kommer vi att erbjuda denna tjänst.

i

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår i en motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige beslutar att
Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärl på gZO liter för trädgårdsavfall under
sommarmånaderna.
Medborgarkontoret och anställda inom renhållningsenheten får ibland frågor om var och hur
man kan lämna trädgårdsavfall. När frågorna kommer så är det oftast från tätorterna i
Melleruds kommun.

att lämna trädgårdsavfall på Hunnebyn. Det är många som
kommer med personbilskärror under våren och hösten till Hunnebyn, däremellan är det
betydligt färre. Oftast kommer man med follda kärror till Hunnebyn och har annat med.

Sedan 2019-01-01 så är det gratis

Vänersborgs kommun erbjuder hämtning var 14:e dag från vecka 14115 till vecka 44145 det vill säga 16 hämtningar per säsong till ett pris av 720 kronor.

Trollhättans kommun erbjuder samma hämtning var 14:e dag från vecka 14115 tillvecka 46147
det vill säga L7 hämtningar per säsong till ett pris av 736 kronor.
Uddevalla kommun har 370 liter och hämtning sker säsongsvis ojämna veckor från vecka 15 till
och med vecka 45 till ett pris av 853 kronor per säsong.

Linköpings kommun har 190 liters kärl med tömning från vecka 15 till vecka 48 var annan
vecka dvs 17 gånger till ett pris av 678 kronor. Lidköpings kommun erbjuder hämtning var
14:e dag under vecka 16-45 dvs. 15 hämtningar till ett pris av 710 kronor,
Många av dessa kommuner har maxvikt på kärlet

till cirka 50-60 kg. Hämtning hos dessa

kommuner sker endast i tätort. Alla dessa kommuner har fördelen av att de kör
hushållssoporna i egen regi och planerar då in detta med sin ordinarie personal och bilar
som inte har full beläggning.

Idag har Melleruds kommun ett avtal med Ragnsells och sopbilen körs tom från
Vänersborg tur och retur och utredningen antar att man då skulle tippa komposten på
Hunnebyn innan man åker tillbaka till Vänersborg igen.
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Vill Melleruds kommun att det transporteras till Trollhättan så är kostnaden för detta 150
kronor/ton.
Ett 370 literskärl kostar 763 kronor exklusive moms. Utkörning av ett kärl kostar B kronor/st.
Priserna är cirkapriser som hämtats från olika kommuners hemsidor.
Utredningen föreslår att ge kommunstyrelsen (samhällsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att
sända ut en intresseundersökning till kunderna för att undersöka hur många som är
intresserade och var man önskar detta tjänst.
Då ser man hur många som är intresserade och hur man ska fördela kostnaden för detta.

Efter som Melleruds kommun inte kör i egen regi så måste ett avtal tecknas med vår
entreprenör om kommunen ska erbjuda kommuninvånarna denna tjänst.

Beslutsunderlag

.
o

Motion,

Arbetsutskottets beslut 2018-06-05, 5240.

Magnus Olsson
Samhä llsbygg nadschefen

Patrik Tellander

Utredare/utbildare
0530-182 16
patrik.tellander@mellerud.se

Beslutet skickas till
Roland Björndahl (M)
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2OIB/34L.452

Motion om extra kärl för trädgårdsavfall under sommarmånaderna, utredningsuppdrag
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde

den

20 november 2018.

Sammanfattning av ärendet
Roland Björndahl (M) föreslår ien motion den 14 maj 2018 att kommunfullmäktige
beslutar att Melleruds kommun erbjuder villaägare ett kärt på SZO liter för
trädgårdsavfall u nder sommarmånaderna,

Beslutsunderlag

o

Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1, ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
20 november 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Sa m hä I lsbyg g na d schefe n
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Motion om trädgårdsavfall.
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Det borde finnas ett extra kärl för trädgårdsavfall från mitten av april
till mitten av oktober.
Vänersborgs kommun har ett sådant system som fungerar utmärkt
och kostar ca. 7OO kr/år och tömning varannan vecka.

Detta skulle förhoppningsvis minska avfall I naturen , vilket är ett
problem idag.
Därför föreslår jag att ett kärl på 370 liter erbjuds villaägare under
som ma rmå naderna.

Moderaterna I Mellerud
Roland Björndahl
201.8 05 L4
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Dnr KS ZO2O1357

Heltidsprojektet, uppföljning maj
Kommunstyrelsens förslag

till

besl

ZO2O

ut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppfciljning av heltidsplanen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, 9139, plan för heltider i Melleruds
kommun 20LB-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag

e Riktlinjer för Heltid som norm.
o Plan för fler heltider i Melleruds kommun ZOLB-ZOZZ.
. Uppfoljning maj 2020.
o Kom m unstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, g 195.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, g 158.
i
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Sammanträdesdatum
2020-06-10
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sida
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Dnr KS 20201357

Heltidsprojektet, uppföljning mai 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 20L7, g 139, plan för heltider i Melleruds
kommun 2OL8-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen tilloch med maj 2021.

Beslutsunderlag

o
.
o
r
o

Riktlinjer för Heltid som norm.
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 20LB-2022.
Uppföljning maj 2020.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2020-05-26, S 195.

Förslag

till beslut

t:e vice ordförande

på sammanträdet
Eva Pärsson (M): Bifall

till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppfoljning av heltidsplanen 2020.

Beslutsgång
1:e vice ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta
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Dnr KS ?0201357

Heltidsprojektet, uppföljning mai 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 20L7, 9139, plan för heltider i Melleruds
kommun 20L8-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) och Kommunals
gemensamma ställningstagande om att sträva efter att heltidsarbete ska vara norm i landets
alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021'

Beslutsunderlag

r
.
.
r

Riktlinjer för Heltid som norm
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022.
Uppföljning maj 2020'
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning
av heltidsplanen 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av heltidsplanen 2O2O
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Den 22 November 2017 fastställde KF (5 139) plan för heltider iMelleruds kommun 2018-2022i
enlighet med SKL och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Handlingsplanen ska följas upp årligen tom maj 2021.

Beslutsunderlag

.
.
.

Riktlinjer Heltid som norm.
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 20IB-2O22.
Uppföljning av heltidsplanen 2020,

Annika Wennerblom

Jeanette Johansson

T.f. kommunchef

HR-chef
0530-181 20
jea nette.joha nsson

@

mel lerud.se

Beslutet skickas till
HR-chefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltn
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se
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Kommunfullmäktige

Uppföljning av heltidsplanen 2O2O
Att öka andelen heltidsarbetande har sin utgångspunkt i att arbetskraftsbehovet är stort och
förväntas öka inom de kommunala sektorerna vård och omsorg bl.a. Att kunna erbjuda
heltidstjänster bidrar dessutom till att öka attraktionskraften till kommunala tjänster. Att öka
andelen heltidsarbetande har också sin grund i jämställdhetsfrågan som på sikt förväntas ge ett
ökat jämställt arbetsliv och dito samhälle.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete med lokala
företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun.
Målet är att alla medarbetare som nyanställs inom Kommunals avtalsområde ska anställas på
heltid, att alla deltidsanställda inom Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsarbete samt
att fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag
ska eftersträva heltidsarbete med hänsyn tagen till dem som har lagliga skäl att arbeta deltid.
Målen tillämpas utan inbördes prioritering och med beaktande av verkamhetens behov,
medarbetarperspeKivet och ekonomi och ska vara genomfört2022.

Bakgrund

I

mars 2018 anställdes en projektledare med uppdrag att arbeta med de aktiviteter som
beslutats i handlingsplanen för heltidsprojektet. Under hösten -18 fick medarbetarna successivt
inom varje enhet möjlighet att skriftligen inkomma med besked på önskad sysselsättningsgrad.

Inom sektor stöd- och service innebar den samlade bilden av medarbetarnas önskemål om
sysselsättningsgrad en ökning motsvarande 4, 0 helårstjänster i förhållande till ordinarie
grundbemanning, Inom sektor vård- och omsorg var motsvarande ökning 20,0 helårstjänster.
Dvs. en total ökning motsvarande 24 helårsarbetare. Från en översyn av 20L7 års behov av
timavlönad personal för att täcka befintlig frånvaro framkom att behovet motsvarar 66
å rsa rbeta re (exklusive person ig assista ns),
I

För att effektivt kunna nyttja denna resursökning sågs det som nödvändigt att inrätta en

bemanningsenhet, Under vårvintern 2018-2019 startades en bemanningsenhet inom
socialförvaltningen till vilket nämnda projektledaren fördes organisatoriskt för att
kostnadseffektivt kunna nyttja den kapacitet i form av resurstid som skulle bli effekten av
genomförandet av önskad sysselsättningsgrad. Bemanningsenheten skulle också utgöra "vägen
in" vid rekrytering av timavlönade vikarier.

Praktiskt genomförande och aktiviteter 2O19
Ambitionen var vid 2019 års början att implementera det avtal om årsarbetstid som tecknats
med Kommunal för sektorn Stöd och service även inom sektorn Vård- och omsorg, då både
arbetsgivaren och medarbetarna givit uttryck för att detta sätt att schemalägga sin arbetstid på

fungerade bra.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776
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Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Avtalets konstruktion var, även inom vård- och omsorg, kortfattat tänK att ha sin grund i
verksamheternas behov och justeras var femte vecka utifrån uppkomna förändringar där
medarbetarna skulle ges möjlighet att förlägga sin "överskottstid", dvs. den tid som behöver
fullgöras utifrån differensen mellan tidigare sysselsättningsgrad till den nu önskade, på önskade
pass i kommande schema. Bemanningsenheten skulle sedan matcha medarbetaren önskemål
om att förlägga ut sin 'överskottstid" med verksamheternas behov och därefter fastställa
kommande schema.
För att teckna ett avtal som gör avsteg från det centrala avtalet så krävs att arbetsgivaren och
den fackliga parten är eniga om avtalets konstruktion. Efter att under vintern och våren 2019
ha fört flera samtal för att kunna enas om ett fungerande avtal så bordlades frågan och togs
åter upp försommaren 2019 med resultatet att parterna kunde konstatera att det inte var
möjligt att nå enighet i fråga rörande årsarbetstidsavtal.

Inom vård- och omsorg fanns vid denna tid enheter med medarbetare som var mycket måna
att få komma igång att arbeta utifrån önskad sysselsättningsgrad likväl som det fanns enheter
med medarbetare som var mycket oroliga för den förändring som ett nytt arbetssätt med
genomförande av önskad sysselsättningsgrad skulle innebära.
Hösten 2019 ägnades åt att ånyo informera i personalgrupperna om intentionerna med arbetet
heltid som norm samt ta hand om de frågor som fanns bland personalen. Beslut fattades också
i socialnämnden om att medarbetarnas önskemål om ökad arbetstid skulle börja effektueras
successivt inom vård- och omsorgsenheter under perioden l januaritom 30 april 2020,
Med grund i detta beslut påbörjades arbetet med att planera för nya scheman på varje enhet,
vilket gjordes tillsammans med arbetsplatsombud och medarbetare på enheterna. Konstateras
kan att 2019 fått utgöra ett år för dialog, planering och ytterligare information till
personalgrupperna för att komma vidare i arbetet mot heltid som norm.

Inom vissa enheter har motståndet till förändringen innebärande nya scheman och något annat
arbetssätt varit stort. Förhoppningen är att socialförvaltningen under 2020 ska kunna påvisa
positiva effekter av det arbete som genomföfts under föregående år.

Uppföljning antal nyttjade timmar

-

timavlönad personal
2018

2019

voo

81694 timmar

LSS

34653 timmar

Totalt

128 569 timmar

LI6347 timmar

ka 67 helårstiänster)

(ca 60 helårstiänster)

Antalet timmar som genomförts av timavlönad personal är för 2019 svårt att ta fram för
respektive sektor då samtliga nu konteras via bemanningsenheten som sedan fördelar ut
kostnaden på respektive sektors verksamheter. Beräknat på ett årsarbetstidsmått om 1924
timmar så fullgjordes av timavlönad personal, tid motsvarande ca 67 helårstjänster under 2019,
En ökning med ca 7 helårstjänster i förhållande till år 2018,
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Andelen / a nta I del- / heltidsa rbeta nde ti I Isvidarea nstä I lda i jä mförelse
under åren 2018 - 2019
Totalt

-

samtliga avtalsområden i kommunen
o/o

2019

TJ

B5B

rad

TOT

90,64

2018

Antal
864

89,92

Heltid

516

60.t4

100

Heltid

5L4

59,490/o

100

Deltid

342

39.86

76,52

Deltid

3s0

40.SLo/o

75,26

Andelen heltidsarbetande i kommunen är 60,L4 o/o av sämtliga tillsvidareanställda. Vilket ger en
marginell ökning med 0,65 procentenheter. Totalt har den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ökat med O,72 procentenheter,

Totalt inom Kommunals yrkesområden kommunen
TJ

20t9

Antal

o/o

2018

TJ orad

Totalt

453

Heltid

169

37,3t

Deltid

284

62,69

qrad

o/o

Antal

Totalt

482

100

Heltid

177

36,72o/o

100

77,09

Deltid

30s

63.28o/o

75,62

85,64

83.94

I genomsnitt har personalgruppen en sysselsättningsgrad omfattande 85,64

o/o. En marginell

ökning kan noteras avseende hur många tillsvidareanställda i gruppen som arbetar heltid,
Totalt inom Kommunals yrkesområden kan en ökning av den genomsnittliga
sysselsättn ngsgraden konstateras med 1, 7 procenten heter.
i

Totalt vård- och omsorg

-

samtliga avtalsområden

TJ

20L9 Antal

o/o

Totalt

269

Heltid

67

24.9

Deltid

202

75,r

2018

TJ orad

o/o

Antal

orad

82,24

Totalt

284

o/o

100

Heltid

75

26,4Lo/o

100

o/o

76,35

Deltid

209

73,59o/o

74,54

81,26

Bland de tillsvidareanställda är det i gruppen nära nog 25 o/o som arbetar heltid. Inom hela

vård- och omsorg har den genomsnittliga sysselsättningsgraden dock ökat med nästan
procentenhet,
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Diarienummer
Datum
2020-0s-1s Ks2020/3s7

Totalt vård- och omsorg

Sida

4 (4)

- Kommunals avtalsområde
TJ

2019 Antal
Totalt

232

Heltid

35

15,09

Deltid

t97

84.9L

2018

TJ qrad

o/o

o/o

Antal

orad

79.82

Totalt

242

o/o

100

Heltid

37

15.290/o

100

o/o

76.44

Deltid

205

84,7to/o

74,57

78,46

I genomsnitt har sysselsättningsgraden ökat med 1,36 procentenheter inom sektorn
Vård- och omsorg. De deltidsanställdas sysselsättningsgrad har ökat med 1,87 procentenheter

Totalt stöd och seruice

-

samtliga avtalsområden
TJ

2019 Antal

o/o

Totalt

LL4

Heltid

59

5L.75

Deltid

55

48,25

2018

TJ orad

qrad

o/o

Antal

90.84

Totalt

124

9r,23

o/o

100

Heltid

61

49.t9

100

0/o

81.01

Deltid

63

s0.81

80,42

Drygt hälften av medarbetarna inom sektorn arbetar heltid, Genomsnittlig sysselsättningsgrad
o/o, efi liten sänkning av genomsnittlig sysselsättningsgrad med 0,39

i

sektorn är 90,84
procentenheter.

Totalt stöd och service - Kommunals avtalsområden
TJ

2019 Antal

TJ qrad

o/o

Totalt

92

Heltid

42

45,65

Deltid

50

54.35

2018

o/o

Antal

orad

89.52

Totalt

104

0/o

100

Heltid

53

47.74

100

o/o

80.72

Deltid

51

s2,26

79,97

89,94

Inom Kommunals avtalsområde, sektor stöd- och seruice, är den genomsnittliga
sysselsättningsgraden 89,52 o/o, även där kan skönjas en marginell sänkning av den
genomsnittliga sysselsättningsgraden vilket kan förklaras av att antalet anställda inom stödoch service vid mättillfället var t2färre än året dessförinnan. Av dessa 12 arbetade 11 personer
heltid under 2018.

Jeanette Johansson
HR-chef

0s30-181 20
jeanette,johansson@mellerud,se
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l.Inledning
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka,
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16), När
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
Planen har tagits fram av arbetsgivaren i nära samarbete med lokala företrädare för
Kommunal.

Välfårdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn
erbjuda attraktiva anställningar och framtida kompetensförsörjning. Heltid som norm kan
i förlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet. Heltidsarbete ökar också det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning.

Syfte
Handlingsplanen syftar till att öka andelen medarbetare som arbetar heltid inom
Melleruds kommun. Vilket i högre grad tillgodoser Melleruds kommuns behov av
arbetskraft på t<ort och lång sikt.

Mål för arbetet

.

.
.

Målet är att alla medarbetare som nyanställs (inom Kommunals avtalsområde)
ska anställas på frettid.
Målet är att alla deltidsanställda (inom Kommunals avtalsområde) ska erbjudas

heltidsarbete.
Målet är att fler av dem som redan har en heltidsanställning (inom Kommunals
avtalsområde) men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva
heltidsarbete.

ptålen uttrycker det resultat som Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal vill
att arbetet med heltidsfrågan ska åstadkomma. Melleruds kommun tolkar måten på

följande sätt:
wtålen tillämpas utan inbördes prioritering.

Vid nyanställning bör tjänsten vara utformad som en heltidstjänst. Verksamhetens behov
ska stå i centrum vid rekryteringen. Även medarbetarperspektivet och ekonomi ska
beaktas. Heltid bör tillämpas som norm där den anställde ges möjlighet att ansöka om
lägre sysselsättningsg rad.
Enligt Allmänna bestämmelser (5 9) ska arbetsgivaren pröva om det finns intresse för
någon av de deltidsanställda innan en ny tjänst utannonseras. Vid behov av arbetskraft
ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på
arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Detta
innebär att redan anställda ges möjlighet att ansöka om utökad sysselsättning. Hur detta
ska hanteras rent praktiskt bör regleras närmare i kollektivavtalet.
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Medarbetare som har en heltidsanställning men som inte arbetar heltid bör uppmanas att
sträva efter att arbeta heltid eller ialla fall utöka sin sysselsättningsgrad. Hänsyn
behövertas till de som har lagliga skäl för att arbeta deltid exempelvis föräldralediga,
studielediga och partiellt sjukskrivna.

2018

2019

2O2O

Må|, andel
heltidsa rbeta nde

2OI7

hela kommunen

5O.9

o/o

50.9

0/o

63.0

o/o

Inom vård och omsorg

27.5

o/o

2i.5

o/o

47.i

o/o

I

åOZL

Inriktning för arbetet
Inriktningen för arbetet med Heltidsplanen är att:

.
.
.
.
.
r
.
.
.

arbeta enligt tidigare fattade beslut och som går i planens anda.1
införandet bör beakta samtliga av de tre aspekterna: verksamhet, ekonomi och
personal.
utbildning och inspiration till medarbetare är angeläget för att skapa
heltidstjänster.
kommunikation ska vara en självklar del av arbetet.
arbetet kommer att förutsätta nya sätt att arbeta med bemanning och arbetstider
heltidsanställning ska inte automatiskt ge ökade kostnader för verksamheten.
arbetet ska ske ur ett kommunövergripande perspektiv.
det ska vara möjligt att ansöka om önskad sysselsättningsgrad en gång om året
under förutsättning att det inte påverkar verksamheten negativt. Att välja
sysselsättningsgrad ska ses som en väg mot heltidstjänstgöring.
arbetet ska rapporteras och utvärderas årligen med mcijlighet till revidering av
handlingsplanen under tiden.

2. Heltidsplan
Ansvarsområde
Respektive nämnd ska ta fram en planering för att implementera detta dokument inom
sitt verksamhetsområde. Planen ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott
senast den B maj 2018,

1

Utredning om förslag till bemanningsenhet/vikarieanskaffning. Införa vikariemodul
Medvind. Uppdrag till Socialnämnden att ta beslut om att erbjuda ökad
sysselsättn ingsg rad ti l l til lsvida rea nstä l lda en ligt "Skål lerudsmodel len " efter
försöksperioden. Se Omvä rldsa na lysen för referens ti I besl utsn u m mer.
I
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Förtydliganden
Arbetet med heltidsplanen omfattar kommunals avtalsområde för perioden 2018 till och
med 2021.

Budget
Under 2018 hanteras arbetet med rätten till heltid inom ramen, med tillägget att anställa
en projektledare för att underlätta införandet.

Aktiviteter
2018 Fördjupat
förslag

2018

-

2O21 - Fler
arbetar mer

2020 - Arbete
enligt plan

2019 - Arbete
enligt plan

planera för praktiskt genomförande

Aktivitet
Förslag

Ansvar

till praktiskt genomförande utifrån denna

plan.2

Identifiering av risker och konsekvenser per verksamhet.

Respektive nämnd.
Stöd av KS-förvaltn.

Kostnadsberäkningar av förslagen och hur kostnaderna
ska följas upp löpande fram till 2021.

KS-förvaltningen

Fastställ ptan för nämnden. Utför riskbedömning per vht

Respektive nämnd

Ta fram ett kollektivavtal i samverkan med Kommunal

KS-förvaltningen+
berörda
förvaltningar

Ta fram underlag till budgetunderlag zOLg för fler
heltidstjänster (defin iera heltidsmåttet;

KS, SN, KUN

Utse genomförandeorganisation. Definiera ansvar och
resu rser: linjeorgan isation-genomförandeorga n isation.

KS

Framtagande av tillämpningsanvisningar av
kollektivavtalet.

KS-förvaltningen

Ta fram plan för utbildningar i schemaläggning,
bemanningsplanering, arbetstidslag och om att arbeta
heltid.

KS-förvaltningen i
samverkan med alla
förvaltningar

2 Planen

ska bygga på resultaten från bl.a. enskilt samtal med berörd personal om vilken
sysselsättningsgrad som önskas. Detta som ska ingå som en del i budgetprocessen för
2019 och utifrån politiska direktiv.
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Tjänster som utannonseras från september månad ska
vara på hetid om verksamheten medger det. I annat fall
ska beslutet motiveras och redovisas vid uppföljningen.

Alla förvaltningar

Respektive nämnd tar fram plan för att arbeta i
handlingsplanens riktning. Samverkan ska ske mellan
nämnderna och KSAU.

KS, SN, KUN

Analysera AVA-användning och åtgärdsbehov, Ta främ
anvisningar för hur verksamheterna ska arbeta (tjänster
etc.)

KS-förvaltningen,
alla förvaltningar

Ta fram regler för när olika anställningsformer ska
tillämpas, t.ex. för AVA.

-förvaltningen

Utred inrättande av Bemanningscentral som startas upp av
socialförvaltningen för att 2021 omfatta hela Melleruds
kommun

KS-förvaltningen

Utred förutsättningarna för "en väg in" vid rekrytering
inom Melleruds kommun som en vidareutveckling av
Bemanningscentralen. Till exempel för att hantera
bemanning vid kort och långtidsfrånvaro, nyrekrytering,
intervjuer, referenstagning samt bevaka företrädesrätt etc

KS-förvaltningen

Stöd för genomförandet
Kommunstyrelseförvaltningen behöver stödja arbetet med :

.

Stöd med metoder och avtal med Kommunal som möjliggöra olika
arbetstidsmodel er utifrån förvaltni n garnas behov.
Samverkan mellan förvaltningar avseende kombinationstjänster.
Uppföljning av arbetet'
I

.
.

3. Uppföljning
Heltidsplanen ska stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021 och på så sätt fungera
som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Uppföljningen sker per nämnd och i samband med att första prognos redovisas till
fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Resultaten ska redovisas till
kommunstyrelsen samt de lokala samverkansgrupperna.
Uppföljningen ska göras så liknande som möjligt från
gå att jämföra mellan år och andra kommuner.
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Heltid som norm

Beslutet att införa heltid som norm istöd-och service samt vård-och omsorg togs
av socialförvaltningen och gäller från 2018-10-01, med successivt införande i
förvaltningen. Beslutet innebär att berörd personal har möjlighet att välja
sysselsättningsgrad med heltid som må1.

Målgrupp
Beslutet gäller tillsvidareanställd personal inom stöd-och service samt vård-och
omsorg iÄom Kommunals avtalsområde med veckoarbetstidsmått +O timmar per
vecka samt 37 timmar per vecka (dag-, kväll-och helgarbete). Nattjänster kan
önska upp till B0%o. Personliga assistenter omfattas ej av heltidsprojektet.
Vid konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning erhåller
medarbetaren en tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet att välja
sysselsättningsgrad i samband med konverteringen.

Undantagna
Anställda med lönebidrag samt anställda som omfattas av BEA-eller PAN-avtalen
ingår inte i införande av heltid. Medarbetare som vid införande av heltid som norm
på respektive enhet har någon form av ledighet som är reglerad i lag/avtal eller
som är sjukledig mer än 60 dagar erhåller erbjudande om heltidsanställning efter
avslutad ledighet. Detsamma gällervid ledighet som inte är reglerad ilag/avtal.
Vikarier arbetar på tjänstgöringsgrad som är fastställd av enhetschef.

Hel-och deltid
Inom socialförvaltningen ges tillsvidareanställda medarbetare inom Kommunals
avtalsområde med veckoarbetstidsmått 40 timmar per vecka samt 37 timmar per
vecka möjlighet till en heltidsanställning.
Nytt anställningsavtal på den överenskomna sysselsättningsgraden upprättas'
Sysselsättningsgraden kan önskas inom följande intervall: 7oo/o,75o/o, 8Oo/o, B5o/o,
9Oo/o,95o/o och 100o/o. Personal som inte önskar förändra sin sysselsättningsgrad
vid detta tillfälle har möjlighet att som tidigare ansöka om utökad
sysselsättningsgrad enligt AB S 5.
Anställningar över budgeterade antal årsarbetare blir en överanställning på enheten
och dessa timmar benämns som resurstid. Den merkostnad som uppstår vid
höjning av tillsvidareanställning från deltid till heltid, belastar_respektive enhets
Ueitnttlga personalbudget. Uppföljning av ekonomi och sjukfrånvaro görs löpande
av enhåtschef i samråd med projektledare.

Heltid berör alla
Införande av heltid påverkar alla på arbetsplatsen, i olika grad, men bygger på ett
gemensamt ansvar där samtliga medarbetare ingär,
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Gemensamma riktlinjer
Bemanningskrav, bemanningsplanering och schemaläggning
Bemanningskravet utgör grund för hela bemannings-och schemaprocessen och
kravet sätts av ansvarig chef. Bemanningskravet visar hur många medarbetare
som måste vara på plats vid varje given tidpunkt och med vilken kompetens för att
vi ska kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet for dem vi är till för.
Bemanningskravet innehåller direkt och indirekt brukartid, eventuell res/transsporttid och övrig tid.

I vård-och omsorgsverksamhet där behoven förändras,

revideras
bemanningskravet löpande utifrån brukarnas forändrade behov och andra
förutsättningar i verksamheten, Först när bemanningskravet är satt genom en
behovsanalys kan resurserna planeras och bemanningsunderlag till ett schema tas
fram.

Bemanningsplanering och schemaläggning sker efter verksamhetens behov med
syfte att genom ett arbetsmiljö-och hälsoperspektiv skapa forutsättningar för
medarbetare att arbeta heltid. Medarbetaren får all sin arbetstid schemalagd utifrån
lagar, avtal och regler.

8€manningsund€rlag
Sehovsanalys
Identifie.a b€hcvet
ve.ksåmheten

R€ssrsplan€.irg
1

Orgånrsefa schemat
Fördela resurser

Omsått beho,/sanalysen
och resursplån€rinqen till
ett be-mannrnqsunderlag
utifrån de ramär kring
schemat vr kommrt
overens om

Schema
Skapa eft schema
uUfrå n

bemanfllngskrav samt

iegeltabell

Se Over schemat

uttfrån ett

arbetsmrl jOO€.spektiv
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Samplanering
Avdelningar och enheter bör i så stor utsträckning som möjligt samplanera sin
bemanning. Detta för att medarbetarnas kompetens ska tas tillvara i hög
utsträckning och för att resurstiden ska planeras in på ett bra sätt.
I första hand ska samplanering ske mellan arbetslag på Oet egna arbetsstället
därefter inom hela enheten och i tredje hand med geografiskt närliggande likartad
verksamhet. Om behoven för ytterligare samplanering finns vidgas ringen.
Grundprincipen är att medarbetaren gör så mycket av som möjligt av arbetstiden
på huvudarbetsstället för att värna kontinuitet och arbetsmiljö.

4. Annan

verksarnhetinom
förva |tninger

Aniran enhei
inom sektcrn

-1.

2. Egna enheten

i.

Melian
arhetsiäg

Introduktion på annan arbetsplats
Enhetschefen på medarbetarens ordinarie arbetsplats och enhetschefen för den
enhet där medarbetaren ska introduceras, kommer överens om tid för
introduktionen. Inom socialforvaltningen har alla ett ansvar att ta emot nya
medarbetare på ett bra och välkomnande sätt. Det är viktigt att det känns tryggt
att komma till sin arbetsplats och att den information som medarbetaren behöver
för att kunna utföra sitt arbete, finns tillgänglig och är uppdaterad.
Fördelning av kostnad görs av administratör med avvikande kontering.
Medarbetaren kan inte avvisa introduktion eller placering inom sitt
kompetensområde

Resurstid i vakansplaneringen
Resurstiden innebär att medarbetare ska vara tillgänglig för arbete inom
socialförvaltningen inom Kommunals avtalsområde. Resurstiden skall täcka
vakanser i verksamheten och ska i första hand ersätta planerad frånvaro inom den
egna enheten, därefter inom övriga socialförvaltningen utifrån kompetens.
Rörligheten omfattar samtliga medarbetare.
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Syftet med vakansplanering på respektive enhet är att skapa förutsättningar för att
planera för en bibehållen kvalitet och kontinuitet. Vakansplaneringsmodulån ska
fungera som ett hjälpmedel för att lösa planerade ledigheter på enhetsnivå.
Ju kortare och mer välplanerade schemaperioder desto större sannolikhet att
kvaliteten för brukarna blir hög och att medarbetarna får ut mer av sin arbetstid på

det huvudsakliga arbetsstället samt får sina önskade ledigheter.
Inför varje schemaperiod samordnar ansvarig chef enhetens resurstider med
inkomna ledigheter eller annan frånvaro, När en schemaperiod är fastställd ska den
inte ändras i särskilt stor utsträckning. För att uppnå detta måste medarbetaren i
god tid lämna in ledighetsansökningar innan nytt schema fastställs. När schema är
fastställt ska endast förändringar av akut art uppstå.
Pla nerad frånva rol led ig hetsansöka n
Arbetsgivaren ser helst att ledighetsansökan inkommer så tiOigt som möjligt. Dock
senast två veckor innan planerat ledighet, Vid planerad ledighet,
semester/kompledighet från timbank, ska ledighetsansökan vara inlämnad senast 2
veckor före nästkommande schemaperiods start, I den mån verksamheten så
tillåter kan en ledighetsansökan lämnas in senast 14 dagar före begärd ledighet. Vill
medarbetaren vara ledig på ett obokat/bokat resurspass, ska ansökan om ledighet
lämnas till ansvarig chef.

Turbyte under pågående schemaperiod
Om medarbetare önskar byta turer med varandra under pågående schemaperiod
ska detta alltid godkännas av chef.

Bemanningsenhet
Är under utredning.

Nattarbete
Medarbetare som arbetar natt kommer att kunna önska 80o/o som högst. Vid
överkapacitet av resurstid nattarbete i verksamheten kan ansvarig chef förlägga del
av medarbetarens arbetstid på tvattstid. APT kan komma att schemaläggas på
dagtid.

Kom m u nstyrelsekontoret
Personalenheten
Postadress: 464 B0 MELLERUD Besökadress: Köpmantorget

Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 Postgiro: I7 74 40-B Orgnr: 212 000-1488

170

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

2020-06-L7

ge n

ARENDE 20

Nytillkomna medborgaförslag
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfaftning av ärendet
Medborgafförslag om aktivitetsparken

vid Rådaskolan.
Dnr KS 2020/427

Inlämnad av

Besvaras av

Annika Ahlqvist och
Bo Andersson,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om aktivitetsparken

Maj-Britt och Gunnar

vid Rådaskolan.
Dnr KS 2020/428

Johansson,
Mellerud

Medborgarförslag om aktivitetsparken

Lena Nilsson,
Mellerud

vid Rådaskolan.
Dnr KS 2020/434

Beslutsunderlag

.

Medborgarförslag.
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Kommunstyrelsen

Medborgarftirs lag angående aktivitetsparken Rådaskolan
Efter alla problem och störningar vi grannar har av aktivtetsparken på Rådaskolan
tycker vi att den ska flyttas till en plats där den inte stör omgivningen. Alternativt
stängslas in och endast vara öppen under skoltid, dvs 8.30-15.30 vardagar.
Fredag 1216hittas det en kniv nedstucken i konstgräset. Både kommunen och polisen
åir informerade, Daniel Jensen vet också om denna incident. Flera synpunkter som är
allvarliga finns att tillgå hos Magnus Olsson.

Mellerud 20200613
Annika Ahlqvist, Bo Andersson Parkgatan9
t0t0
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort och datum

Mellerud 200614
Namn

Lena Nilsson
Adress

Parkqatanl

l

Postadress

464 30 Mellerud
E-postadress
lena. nilsson. ln@qmail.com

Försla et

terar här kort ditt försl

1) Flytta Aktivitetsparken vid Rådaskolan Mellerud från villa-område
2) Hägna in HELA planen och infora kontrollerade öppettider 0B:30- 15:30, endast vardagar

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fatl ska kunna ske.
Förslaget utgår från stora störningar från Aktivitetsplanen för närboende.
Det finns förhållningsregeler uppsatta för området. Samtliga har brutits. Förutom detta har det
eldats, körts med bilar och mopeder samt hittats kniv nedstucken i gräsmattan på planen.
Ljudnivån när planen används, vilket den gör hela sommarhalvåret i stort sett från tidig dag till
mycket sen natt, är mycket störande. Att sitta i trädgården i lugn och ro är en omöjlighet. Det
skriks och vrålas och spelas hög musik. Att sova för öppet fönster fungerar inte, ljudnivån
utanfor är för hö9. När det är som värst får man välja att sova i källaren.
Securitas kommer på kvällen, ofta sen kväll, när planen ska "stångas". När de kört härifrån är
det fritt fram igen.
Stängsel, endast runt själva fotbollsplanen, medförde bara att man dagen efter stängslet kom
upp hade rivit ner det.
Dessa förslag på åtgårder låmnas för att vi, som faktiskt bor här, ska få en dräglig tillvaro och
också få vår välbehövliga nattsömn innan dagens arbete börjar.

Kom m u nstyrelsekonto

ret

Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: tL 74 4O-S Orgnr: 212 000-1488
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ARENDE 21

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

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

.
r

Begäran om anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanalför år 202L från Stiftelsen för
Dalslands kanals framtida bestånd. Dnr 2020/421.
Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2019. Dnr KS 2020/435
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