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Dnr KS 2020/408

Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat släpptes den 26 maj 2020.
Drygt 100 företag i Mellerud har svarat på årets undersökning.
Beslutsunderlag
• Presentation av undersökning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för socialnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Socialnämnden avseende rapport 1/2020.
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.
Socialnämnden godkände den 27 maj 2020, § 69, redovisningen av uppföljning av intern
kontrollplan 2020.
Beslutsunderlag
• Socialnämnden uppföljning av intern kontroll 1/2020
• Socialnämnden beslut 2020-05-27, § 69.
• 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 1/2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/387

Ängenäs särskilda boende – ansökan om tilläggsmedel för
merkostnader i samband med flytt
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader.
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 68, att ansöka om utökade medel om 3,4 mkr för
att täcka utgifterna för dubbla hyror och puckelkostnader i samband med flytten till Ängenäs
särskilda boende.
Kommunstyrelsen har i årets budget 10 mkr för utveckling, varav 3,4 mkr är avsedda för
Ängenäs.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2020-05-27, § 68.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 3,4 mkr för dubbla hyror och puckelkostnader.
2. finansiering sker ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/385

Socialnämndens taxa angående Särskilt boende - Korttidsvård
(omvårdnadsavgift och kostavgift) 2020, korrigering
Arbetsutskottets 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
• 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, § 71.
• Kommunstyrelseförvaltningens 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 frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för byggnadsnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan
för Byggnadsnämnden avseende rapport 1/2020.
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 april 2020, § 78, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.
Beslutsunderlag
• Byggnadsnämndens uppföljning av intern kontroll 1/2020
• Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, § 78.
• Kommunstyrelseförvaltningens 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 1/2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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§ 202

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Ordföranden och t.f. kommunchefen redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Vikarierande näringslivssamordnare
T.f. kommunchefen informerar om att Melleruds kommun kommer att köpa tjänsten som
vikarierande näringslivssamordnare på 40 procent från Färgelanda kommun under ordinaries
tjänstledighet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan rapport 1/2020 för kultur- och
utbildningsnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
Kultur- och utbildningsnämnden avseende rapport 1/2020.
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.
Kultur- och utbildningsnämnden godkände den 4 maj 2020, § 47, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollplan 2020.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 1/2020
• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-04, § 47.
• Kommunstyrelseförvaltningens 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
1/2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/207

Ansökningar om medel i projekt Jobbredo
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. tilldela 7 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsförvaltningens Serviceenhet för att
anställa en person med introduktionsjobb under 12 månader.
2. tilldela 6 000 kronor/månad till kultur och utbildningsförvaltningens Arbetsmarknadsenhet
för att anställa en person på 50% med nystartsjobb under 12 månader.
3. tilldela 12 000 kronor/månad till socialförvaltningens Bemanningenhet för att anställa en
person på 100% med nystartsjobb under 12 månader.
Sammanfattning av ärendet
Ett viktigt syfte är att i större utsträckning ge förutsättningar för fler som står långt ifrån
arbetsmarknaden att genom denna typ av anställning komma ut i arbete och skapa egen
försörjning.
Melleruds kommun har den tredje högsta arbetslösheten i hela Västra Götaland och har många
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är beroende av försörjningsstöd.
AME har ambitionen att arbeta än närmare IFO med att skapa aktiviteter för de som står långt
ifrån arbetsmarknaden.
För att kunna utveckla verksamheten ytterligare och få fler personer närmare egen försörjning
så behöver vi stötta förvaltningarna med ekonomi i syfte att anställa med anställningsstöd,
detta i sin tur ger personer som lever på försörjningsstöd en möjlighet att komma till en egen
försörjning.
Kostnaden för anställningen finansieras från kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Besparing
sker i minskad utbetalning av försörjningsstöd.
Med denna satsning kommer vi få fler personer ut i arbete och därigenom minskade kostnader
för försörjningsstöd. Den sociala aspekten är också stor då många hushåll kommer kunna få
egen försörjning.
Beslutsunderlag
• Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelser.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. tilldela 7 000 kronor/månad till samhällsbyggnadsförvaltningens Serviceenhet för att
anställa en person med introduktionsjobb under 12 månader.
2. tilldela 6 000 kronor/månad till kultur och utbildningsförvaltningens Arbetsmarknadsenhet
för att anställa en person på 50% med nystartsjobb under 12 månader.
3. tilldela 12 000 kronor/månad till socialförvaltningens Bemanningsenhet för att anställa en
person på 100% med nystartsjobb under 12 månader.
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Dnr KS 2020/359

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i väggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering avseende l
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).
2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 10 år.
Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Vita Sandars Camping AB har den 15 maj 2020 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr. Begärd avskrivningstid
är 10 år.
Enligt telefonsamtal 2020-05-29 med arrendatorn har han har fått en muntlig prisuppgift från
byggföretaget att kostnaden kommer att gå på 25-30 tkr. Med anledning av pågående pandemi
är det bråttom att genomföra ombyggnaden och därför finns ingen skriftlig offert.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun
godkänner en investering avseende l väggavskiljare mellan handfaten på herr- och
damavdelningarna.
1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).
2. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.
3. avskrivningstiden ska vara 10 år.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson
Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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§ 206

Säkerhetsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap:
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förtydligande om ersättning för arbete
enligt LEH med anledning av Covid-19.
• Överenskommelsen om civilt försvar – omförhandling.
• Covid-19 – begränsningar vid allmänna sammankomster – inställning av planerade
konserter/alternativ till konserter.
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) projekt Stärkt skydd av allmänna val.
• Sommaren – konsekvenser av pågående pandemi, brandrisker m.m. – kommunens
beredskap.
• SMHI kommer att införa ett nytt varningssystem för vädervarningar.
• Brottförebyggande rådet – styrgruppen har fastställt åtagandeplanen, sommaren 2020,
eventuella nattvandrare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2019/214

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. 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 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.
Taksargen på huset har tagits som reinvestering på fastighet.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-29, § 80
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-13, § 228
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12, § 35.
Slutredovisning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av
projekt Förskola Tornet (Telaris) och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson
Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/170

Slutredovisning av Projekt Brygga Sunnanå
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av projekt Brygga Sunnanå och avslutar ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Vi har helrenoverat den stora bryggan bakom Stenmagasinet då den var i dåligt skick. Vi måste
ha en säker brygga som håller för de stora båtar som ligger vid den, bryggan ligger bakom
Stenmagasinet så den har även många besökare som vill använda den och se på vår fina hamn.
Den gamla bryggan monterades bort i sin helhet förutom betongrören som bryggan vilade på.
Ny bärlina i stål tillverkades och lyftes på plats på befintliga betongrör med kranbil. På bärlinan
har vi lagt tryckimpregnerade reglar och tryckimpregnerat golv.
Ramp från Stenmagasinets cafébrygga (som tidigare har slutredovisats) är monterad, bryggan
är också tillgänglig från parkeringen bredvid Stenmagasinet.
Nya stolpar med belysning och uttag för el till båtarna har monterats.
Projektet hat utförts i egen regi med hjälp av personal från våra ramavtal.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-04-09, § 108.
• Slutredovisning.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner slutredovisningen av
projekt Brygga Sunnanå och avslutar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 209

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor:
• Ängenäs särskilda boende
Samhällsbyggnadschefen och projektingenjören redogör för övervakningsåtgärder/
säkerhetsåtgärder för fastigheten fram till inflyttning vecka 37. Möbler och utrustning
kommer att levereras efter sommaren.
• Rådaskolans skolgård
Samhällsbyggnadschefen redogör för problematiken med störningar kvällstid/nattetid från
personer som uppehåller sig på skolgården/fotbollsplanen. Förslag finns på att sätta upp
ytterligare staketsida med grind och hänvisa till allmänna lokala ordningsföreskrifter samt
låsa grinden klockan 22.00.
• Markvärdering kvarteret Ugglan
En värdering av marken i kvarteret Ugglan som gjorts av Svefa presenteras vid mötet.
Samhällsbyggnadschefen tar kontakt med Svefa angående tolkning av de olika priserna.
• Återköp av tomt
Samhällsbyggnadschefen informerar om förfrågningar om att kommunen återköper tomter
då byggnationer inte påbörjats inom två år.
• Kolonilotter
Samhällsbyggnadschefen redovisar att information kommer att gå ut om att nya kolonilotter/
odlingslotter anläggs norr om Nordalsskolan. Nuvarande område med kolonilotter vid gamla
bågskyttebanan kommer att upphöra vid årsskiftet. Ett ärendet om flytt och eventuell
investering kommer att tas upp vid kommande arbetsutskott.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/95

Svar på motion om att öka föreningsaktiviteten hos barn och unga
i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige 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 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 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
• Arbetsutskottets beslut 2020-03-09, § 72.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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 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 2010.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson
Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/72

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019
Arbetsutskottets 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 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
• Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2019.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag 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.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/85

Budget 2021 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2022-2023
Arbetsutskottets 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 2021.
3. fastställa oförändrad skattesats för år 2021 till 22:60 kronor per skattekrona.
4. fastställa investeringsbudget för 2021 samt investeringsplan 2022–2025
Reservationer
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Inför budgetarbetet 2021 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 1,5 % av budget. Nämndernas erhåller priskompensation
med 2,0 % för köp av tjänster. För löneuppräkning finns 2,0 % avsatt där 1,5 % av utrymmet
fördelas schablonmässigt till nämnderna och 0,5 % av utrymmet fördelas av personalutskottet
för riktade åtgärder.
För 2021 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 2021–2023 beräknas uppgå till 182,2 mkr, vara den taxefinansierade
verksamheten uppgår till 118,6 mkr.
Investeringarna under perioden 2021–2023 kan inte helt finansieras av resultat och
avskrivningar utan medför att låneskulden ökas med 40 mkr.
För 2021 uppnås alla tre finansiella mål.
När det gäller kommunens låne- och borgensram fattas separat beslut.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Förslag till budget för 2021 och plan 2022–2023.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-13, § 108.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, § 79.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, § 60.
Socialnämndens beslut 2020-04-20, § 50.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C):
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2021 samt plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag.
2. fastställa ramar för nämnder och kommunstyrelsen för år 2021.
3. fastställa oförändrad skattesats för år 2021 till 22:60 kronor per skattekrona.
4. fastställa investeringsbudget för 2021 samt investeringsplan 2022–2025
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att den totala ramen för 2021 års budget ökas
på enligt följande:
• Förslaget om besparing på Åsens 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 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, till förvaltningens
förfogande enligt plan (2 miljoner).
Kultur och Utbildningsförvaltningen
• 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 kompetensutvecklingsplan, öka antalet
behöriga lärare i grundskolan (2 miljoner).
• Uppnå efterlevnad av skollagen så att IM-gymnasiet kan genomföra 23 UVT (1 miljon).
Totalt föreslår den socialdemokratiska gruppen en ramökning på 13,2 miljoner kronor för
budget 2021, där finansieringen sker genom förväntade ökade statsbidrag alternativt att
Kommunfullmäktige beslutar om förändring av de finansiella målen, Covid-19-året 2021,
från 2% i överskottsmål till en budget i balans.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar om följande tilläggsförslag:
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 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 sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-09

sida
21

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 huvudförslaget mot Michael Melbys förslag och finner att arbetsutskottet
bifaller huvudförslaget.
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 Ulf Rexefjords tilläggsförslag 5 och finner att arbetsutskottet avslår
förslaget.
Beslutsgång 7
Ordföranden frågar på Ulf Rexefjords tilläggsförslag 6 och finner att arbetsutskottet avslår
förslaget.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/336

Borgensram och låneram 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa att kommunens låneram utökas med 15 mkr för 2021 för 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
• Förslag till budget för 2021 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 2021 för 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
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/198

Rekrytering av ny kommunchef
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Inför rekrytering av ny kommunchef har en rekryteringsgrupp bestående av representanter för
samtliga partier i kommunfullmäktige tillsats.
Processen har bestått i olika delar så som framtagning av kravprofil, annonsering, intervjuer,
tester och referenstagning.
I rekryteringsprocessen har följande deltagit: kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer, enhetschefer inom kommunstyrelseförvaltningar, HR-chef, representanter från
rekryteringsgruppen, representant från Lärarförbundet och representant från kommunkansliet.
HR-chefen, ordföranden och ledamöterna redovisar resultat av referenstagningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 215

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• DVVJ – aktuell information om Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslut.
• Dalslands Turist AB styrelsemöte den 9 juni 2020.
• Dalslands Kanal AB – stämma den 12 juni 2020.
• Dalslands miljö- och energiförbund direktionsmöte den 11 juni 2020.
• Regional ledningskonferens med länsstyrelsen med anledning av Covid19 den 10 juni 2020.
• Möte med näringslivsrådet för en diskussion om näringslivsklimatet den 11 juni 2020.
• Möte med Alliansen den 16 juni 2020 angående konstgräsplan.
• Direktionsmöte med Fyrbodals kommunalförbund den 18 juni 2020.
• Michael Melby (S) efterfrågar vad som händer när det gäller Bostadsförsörjningsprogram och
Lokalförsörjningsprogram. T.f. kommunchefen svarar att ärendena är vilande på grund av
att förvaltningen för närvarande inte har personella möjligheter att arbeta med ärendena.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och t.f. kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Näringslivsråd den 28 maj och den 4 juni 2020.
• Styrelsemöte Innovatum Science center den 29 maj 2020.
• Presidieöverläggning med Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 maj 2020.
• Dals Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) – besök styrelsemöte den 4 juni 2020.
• Möte angående Dalslandsmedaljen den 8 juni 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/409

Ledamotsinitiativ om att kommunfullmäktige ger socialnämnden i
uppdrag att anta yrkanden om kartläggning/redovisning av samtliga
medel till verksamhet som inte är lagstadgad och samtliga medel till
verksamhet som är utöver lagstadgat minimikrav inför budget 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avslår om leda Ledamotsinitiativet att kommunfullmäktige ger socialnämnden i
uppdrag att anta yrkanden om kartläggning/redovisning av samtliga medel till verksamhet som
inte är lagstadgad och samtliga medel till verksamhet som är utöver lagstadgat minimikrav inför
budget 2020
Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) framför i ett initiativärende att det från politikens sida finns behov av att få
ytterligare insikt i var och hur det finns möjlighet att göra tydliga politiska budgetprioriteringar
och det lär knappast vara någon tvistefråga. Det ekonomiska utrymmet krymper alltmer, det
letas besparingar överallt. Det är då mycket viktigt att öka möjligheterna att göra politiska
prioriteringar att väga av mot de prioriteringar tjänstemannaorganisationen gör åt oss.
Att vi ökar den politiska förståelsen för och insikten i de tjänstemannaförslag vi får till oss
bör rimligen vara helt okontroversiellt och en sak som gagnar all politik. Att ha så tydliga
ekonomiska underlag för politiken som möjligt är inte bara nödvändigt, det är vår skyldighet
att utforma budgetunderlag på ett så begripligt och tydligt sätt som möjligt.
Beslutsunderlag
• Skriftligt ledamotsinitiativ från Ulf Rexefjord (SD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att anta
yrkanden enligt nedan:
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 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.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet avslår detta.
Beslutet skickas till
Ulf Rexefjord (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

