KALLELSE
2021-04-14

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Datum

Onsdagen den 21 april 2021

Tid

Klockan 18.00

Plats

Skållerudsrummet i kommunkontoret (för presidiet) och via Microsoft Teams
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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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Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmä Kige besluta r att

1, godkänna utställningsutlåtandet.

2, anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med

tillhörande

kaftunderlag.

3.

när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

röR Oalskog (upprättad 1993-08-23)

föe föpmannebro

(antagen 1993-06-15)

FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen, översiktsplanen är inte juridisK bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, uWecklas
och bevaras, Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010,
Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes, Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på
samråd över årsskiftet20LB|20L9. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
a ktiviteternas a ngelägen het.
Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten2020. Ärendet blev återremitterat
komm u nful lmä ktige med följa nde ä ndri ngsuppd rag :

1. Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens uWeckling
2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FöP) för Vänerkusten
3. Att det föfidligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för

undvikande av

missförstånd

Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 202L där politiker och tjänstemän diskuterade
ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har förts med
denne angående förslag på utformning/beskrivningar.
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Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens utveckling;
För

att värna om det tätortsnära jordbrukslandskapet och förcäkra att de naturliga kopplingarna

mellan bebyggelse och landsbygd bibehålls, ska jordbruksmarken i största möjliga mån bevaras.
Eftersom Melleruds ätoft begränsas av jordbruksmark i söder, uäster och nor ska tätorten
främst växa österut mot Sjöskogen och Vänern.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen iVänerkusten kvarstå och de digitala
handlingarna är uppmärK med antagandehandlingar.
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

. översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.
. UWärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)
. Samrådsredogörelse (KS S 134/2019)
o Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
o Utställningsutlåtande
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-06,5 117.
. Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, 5 61,
Länk till antagandehandlingarna - www.oversiktsplan. mellerud.se

5

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida

202t-04-07

Kommunstyrelsen

s61

T4

Dnr KS 20171303

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds

kommun, nu-2030, med tillhörande

kartunderlag.

3.

när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

rÖe oalskog (upprättad 1993-08-23)
fÖP föpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)

FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfaftning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiKsplan som omfattar hela
kommunen. Oversiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.
Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på
samråd över årsskiftet20LB|20I9. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
a ktiviteternas a ngelägen het.
Förslag till antagandehandlingar togs fram under höste n 2020. Ärendet blev återremitterat
komm u nfu lmä ktige med följa nde
I

ä nd ri

ngsu ppd rag

:

1. Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling
2, Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FöP) för Vänerkusten
3. Att det föfidligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för undvikande av
missförstånd

Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 202L där politiker och tjänstemän diskuterade
ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har föfts med
denne angående förslag på utformning/beskrivningar.

Utd ragsbestyrkande

Justerandes

6

i

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

202r-04-07

Kommunstyrelsen

sida
15

Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens utveckling;
För

att uärna om det tätortsnära jordbrukslandskapet och försäkra att de naturliga kopplingarna

mellan bebyggelse och landsbygd bibehålls, ska jordbruksmarken i största möjliga mån bevaras.
Eftersom Melleruds tätoft begränsas av jordbruksmark i söder, väster och nor ska tätoften
främst växa österut mot 9jöskogen och Vänern.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen i Vänerkusten kvarstå och de digitala
handlingarna är uppmärK med antagandehandlingar.
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

.
.
.
r
r
r

Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.
UWärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)
Samrådsredogörelse (KS 5 134/2019)
Länss$relsens granskningsyttrande (2020-06-16)

Utställningsutlåtande
Arbetsutskottets beslut 202I-04-06, g Lt7.

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

1,
2.

godkänna utställningsutlåtandet.

3.

när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

anta förslag till ny översiKsplan för
Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande kartunderlag,

rÖR Oalskog (upprättad 1993-08-23)

föR fopmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)

FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

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

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sig
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Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att
1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för

Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande

kartunderlag.

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva

följande planer:

röe Oalskog (upprättad 1993-08-23)

föe fopmannebro

(antagen 1993-06-15)

FöP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-OB)

översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010,

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på
samråd över årsskiftet20LB/20L9, Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt,
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
aktiviteternas angelägen het.
Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten 2020. Ärendet blev återremitterat
kommu nfullmäktige med följande ändringsuppd rag :

1, Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling

2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänerkusten
3. Att det föfidligas att den digitala handlingen är Antagandehandling för undvikande

av

missförstånd
Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 202t där politiker och tjänstemän diskuterade
ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare dialog har förts med
denne angående förslag på utformning/beskrivningar.

Justerandes sig

Utd ragsbestyrkande
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Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens utveckling;
För

att värna om det tätortsnära jordbrukslandskapet och försäkra att de naturliga kopplingarna

mellan bebyggelse och landsbygd bibehålls, ska jordbruksmarken i största möy'iga mån bevaras.
Eftersom Melleruds tätort begränsas av jordbruksmark i söder, väster och nor ska tätorten
främst växa österut mot Sjöskogen och Vänern.
Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen i Vänerkusten kvarstå och de digitala
handlingarna är uppmärkt med antagandehandlingar.
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
. Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.

o Utvärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)
. Samrådsredogörelse (KS 5 134/2019)
o Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
o Utställningsutlåtande
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för
Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande kaftunderlag.

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva

följande planer:

rÖe Oalskog (upprättad 1993-08-23)

fÖe föpmannebro (antagen 1993-06-15)
FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)

FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes
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K520L71303

1 (2)

Kommunfullmäktige

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030
Förslag

till beslut

1. Kommu nfullmäktige besluta r att godkä na utställningsutlåtandet,
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny översiktsplan för
n

3,

Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande kadunderlag.
Kommunfullmäktige beslutar att, när översiktsplanen vunnit laga kraft,
upphäva följande planer:
rÖe Oalskog (upprättad 1993-08-23)
föe fopmannebro (antagen 1993-06-15)
röp Mellerud (antagen 1998-11-09)
FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den ska spegla den politiska
majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Mellerud kommuns
nuvarande översiktsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017
då en medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av
denna och var ute på samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades
planförslaget och under våren 2020 var det utställt på nytt,
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts
över av arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter,
aktivitetsbeskrivningar och aktiviteternas angelägenhet.
Förslag till antagandehandlingar togs fram under hösten2020. Ärendet blev
återremitterat i kommunfullmäktige med följa nde ändringsuppdrag :
1, Att Ängenäsgatan inte ska vara gräns för tätortens utveckling
2. Att inte göra en fördjupad översiktsplan (FöP) för Vänerkusten
3. Att det föfidligas att den digitala handlingen är Antagandehandlingför
undvikande av missförstånd

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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Ett styrgruppsmöte hölls den 26 januari 2021där politiker och tjänstemän
diskuterade ändringsuppdragen. Styrgruppen utsedde en representant och vidare
dialog har förts med denne angående förslag på utformning/beskrivningar.
Förslaget är redigerat vad avser beskrivningen av tätortens utveckling;
För att värna om det tätortsnära jordbrukslandskapet och försäkra att de naturliga
kopplingarna mellan bebyggelse och landsbygd bibehålls, ska jordbruksmarken
största möjliga mån bevaras. Eftersom Melleruds tätoft begränsas av
jordbruksmark i söder, väster och nor ska tätorten främst växa österut mot
Sjöskogen och Vänern.

i

Dessutom ska den fördjupade översiktsplanen i Vänerkusten kvarstå och de
digitala handlingarna är uppmärkt med antagandehandlingar.
Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige,

Beslutsunderlag

.
.
.
r
.

översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030,
UUärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)
Samrådsredogörelse (KS 5 t34120I9)
Länss$relsens granskningsyttrande (2020-06-16)
Utställningsutlåtande

Maria Wagerland

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef

Handläggare:
Freddie Carlson
Bygglovshandläggare

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden
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ARENDE 2

Svar på revisionsrappoften Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personaloch kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder
avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga. Revisorernas samlade
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende
personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I föreliggande skrivelse
föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar revisorerna kommu nstyrelsen och nämnderna att:

.
.

Upprätta enhetliga rutiner för introduKion,
Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet med
kom petensförsörjn i ngsa rbete

att utveckla

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 15 december 2020
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om
ett samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021 med en redogörelse för
vilka åtgärdersom kommer attvidtas med anledning avgranskningen. Rapporten har
även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 202I, g 55, att

1. överlämna svar på revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning" till
revisorerna enligt föreliggande förslag.

2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister revisorerna pekar på i föreliggande
revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personaloch kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden,
synnerhet utifrån direKiven rörande personalfrågor.

4, återrapportering

av uppdragen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den
4 november 2021.

Beslutsunderlag

o Missiv och revisionsrapport.
o Försla9 till yttrande.
o Kom mu nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, 5 76.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, S 55.
i

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTO KO LL

Sammanträdesdatum

202t-04-07

Kommunstyrelsen

s5s

sida
4

Dnr KS 2020/803

Svar på revisionsrappoften Granskning av personal- och
kom petensftirsörj n i n g
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, överlämna svar på revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning" till
revisorerna enligt föreliggande förslag.

2. ge HR-chefen i uppdrag att

säkerställa att de brister revisorerna pekar på i föreliggande
revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personaloch kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden,
syn

4.

i

nerhet utifrån direKiven rörande personalfrågor.

återrappor.tering av uppdragen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den
4 november 2021,

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personaloch kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder
avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga, Revisorernas samlade
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende
personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I föreliggande skrivelse
föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit,
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnderna att:

.
r

Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet med
kom petensförsörjn ingsarbete

att utveckla

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 15 december 2020
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om
ettsamlatsvarfrån kommunstyrelsensenast den 31 mars202L med en redogörelse för
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten har
även skickats för kännedom till kommunfullmäktige,

Beslutsunderlag

o Missiv och revisionsrapport.
. Förslag till yttrande.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-03-23, 5 76.

Justerandes sign

13

Utdragsbestyrka nde

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
202L-04-07

Förslag

sida
5

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan
enligt följande:

E Andersson (C)

och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna svar på revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning" till
revisorerna enligt föreliggande förslag.

2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister

revisorerna pekar på iföreliggande
revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personaloch kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden,
syn

nerhet utifrå n d irektiven röra nde persona lfrågor.

4. återrapportering av uppdragen

ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den

4 november 2021.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kom m unstyrelsens

a

sida

2021-03-23

rbetsutskott

976

3

Dnr KS 20201803

Svar på revisionsrappoften Granskning av personal- och

kompetensförsörjning
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, överlämna svar på revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning"till
revisorerna enligt föreliggande förslag,

2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister

revisorerna pekar på iföreliggande
revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personaloch kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn

av reglementet för byggnadsnämnden,
synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.

4. återrapportering

i

av uppdragen ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den

4 november 2021.
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med personaloch kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder
avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga. Revisorernas samlade
bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende
personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I föreliggande skrivelse
föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit.

Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnderna att:

r
r

Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet med
att utveckla kompetensförsörjn ngsa rbete
i

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 15 december 2020
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran om
ett samlat svar från kommunstyrelsen senast den 31 mars 2021 med en redogörelse för
vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten har
även skickats för kännedom till kommunfullmäktige,

Beslutsunderlag

.
r
.

Missiv och revisionsrapport.
Förslag till yttrande.

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Michael Melby (S): Kommunstyrelsen beslutar att

1. överlämna svar på revisionsrapport 'Granskning av personal- och kompetensförsörjning" till
revisorerna enligt föreliggande förslag,

J

Utdragsbestyrka nde

ustera
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MELTERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPROTO KOLL

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
202L-O3-23

sida
4

2. ge HR-chefen i uppdrag att

säkerställa att de brister revisorerna pekar på i foreliggande
revisionsrappoft åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande personaloch kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.

3, ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av reglementet för byggnadsnämnden,
synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.

4. åtenapportering av uppdragen

ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde den

4 november 2021.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Utdragsbestyrkande

Justera
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Komm

KOMMUN
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nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2021-02-12

Diarienummer
KS 2020/803

Sida

r

(2)

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapporten Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1. överlämna svar på revisionsrapport'Granskning av personal- och kompetensförsörjning"
till revisorerna enligt föreliggande förslag.

2. ge HR-chefen i uppdrag att säkerställa att de brister revisorerna

pekar på i föreliggande
revisionsrapport åtgärdas och att föreslagna insatser kopplas till den övergripande
personal- och kompetensförsörjningsplan som är under framtagande.

3. ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn
syn

nerhet utifrå n

d

i

av reglementet för byggnadsnämnden,
rektiven röra nde persona lfrågor.

i

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med
personal- och kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjningen är ändamålsenliga. Revisorernas
samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder
avseende personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. I
föreliggande skrivelse föreslås åtgärder för att komma tillrätta med de brister som

framkommit.
Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen
rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnderna att:

.
o

Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet
med att utveckla kompetensförsörjningsarbete

Revisorerna behandlade revisionsrapporten vid sitt sammanträde den 15 december 2020
och beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna med begäran
om ett samlat svar från kommunstyrelsen senast den 3lmars 202I med en redogörelse
för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten har
även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

.
o

Missiv och revisionsrapport.
Förslag till yttrande.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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kommunen@mellerud.se
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyre sefö rva ltn
I

KOMMUN

Datum
2021-02-12

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 2020/803

2 (2)

0s30-181 20
jeanette,sjolund@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Kommunens revisorer
HR-chefen

Kommunchefen
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Kommunens revisorer
Ordförande

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av personal- och
kompetensförsörjning
Beskrivning av ärendet
Kommunens revisorer, PWC, har under 2020 granskat kommunstyrelsens arbete med
personal- och kompetensförsörjning i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas
åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjn ingen är ändamålsenliga,
Frågorna revisionen ställer är följande:

.
.
.
.

Säkerställer kommunstyrelsen att det finns mål och strategier utformade för personal- och
kom petensförsörjn i ng?
Finns en ansvarsfördelning fastställd avseende personal- och kompetensförsörjning?

Genomför kommunstyrelsen uppföljningar avseende personal- och kompetensförsörjning
och fattas beslut om åtgärder vid behov?
Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare?

Granskningen avser kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden
och socialnämnden revisionsåret2020. Revisorernas samlade bedömning är att
kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer att åtgärder avseende personal- och
kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga. Granskningen visar att följande
saknas eller är bristfälliga:

r En enhetlig struktur för kompetensförsörjningsarbetet.
o En aktuell kompetensförsörjningsplan för kommunstyrelsen.
. Upprättade kompetensförsörjningsplaner hos flera nämnder.
. En enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.
. Gemensamma rutiner för introduktion och avslut av tjänst för medarbetare,

som efterlevs

i

organisationen.

r
.
.

Att roller och ansvar i kompetensförsörjningsarbetet inte är helt tydligt.

Att uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet kan utvecklas.
Att det strategiska arbetet avseende kommunens arbetsgivaruarumärke kan stärkas.

Kom munstyrelsen rekommenderas

.

dälför att:

Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för
kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, må1, aktiviteter och uppföljningar

framgår.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Kommunstyrelseförvaltningen

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Tydliggör roller och ansvarsfördelning för kompetensförsörjningsarbetet.
Säkerställa en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.

Upprätta mål och uppdrag för kommunens arbete för att uWeckla kommunens varumärke
som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas att:

.
.

Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag i arbetet
med att uWeckla kom petensförsörjn i ngsa rbetet.

överväganden
Melleruds kommun har likt många andra av landets landsbygdskommuner svårigheter att
rekfiera personal till ett flertal av kommunens tjänster, Det är också många av kommunens
anställda som pendlar in från andra kommuner till sina arbeten. Att kunna behålla, utveckla
och rekrytera personal med rätt kompetens till kommunens tjänster är och kommer vara en
mycket stor utmaning under relativt många år framöver som bl a kommer kräva att
kommunen kan attrahera med god arbetsmiljö, intressanta och uWecklande arbetsuppgifter,
relevanta löner, delaktighet och möjlighet att förena arbete med fritid. För en del handlar det
också om att kommunen ska kunna erbjuda bra boendemiljö och skola samt tillgång kultur
och fritidsaktiviteter.
Kommunstyrelsens personalenhet har lagt stort fokus på att skapa strukturer och rutiner för
att erbjuda en god arbetsmiljö, dock saknas det än så länge aktuella styrdokument för
personal- och kompetensförsörjning. Ett arbete med att ta fram en sådan har inletts utifrån
tidigare beslut av kommunstyrelsen. Den kommande personal- och
kompetensförsörjningsplanen bygger på förvaltningarnas behov och synpunkter på vad som
krävs för att locka personal och få dem att stanna i våra verksamheter. Planen kommer att
aggregera denna information till att utgöra en central plan som förvaltningarna sedan kan ha
som utgångspunkt för sina förvaltningsspecifika planer för kompetensförsörjning. Den centrala
personal- och kompetensförsörjningsplanen bedöms kunna presenteras kommunstyrelsen för
antagande, tidigast juni 2021.

Ätgärder för att komma tillrätta med de brister som framkommit
Kommunstyrelsen föreslås att besluta ge personalenheten i uppdrag att säkerställa att de
brister revisorerna pekar på i föreliggande revisionsrapport åtgärdas och att nedanstående
insatser kopplas till den övergripande personal- och kompetensförsörjningsplan som är under
framtagande, vilken innebär att bl.a. följande tas upp i planen:

o
r

Att personalenheten tar fram en mall för genomförande av avslutningssamtal.
Att i samband med bokslut, till KS, redovisa nyckeltal gällande personalomsättning,
pensionsavgångar och bedömt framtida behov.

o

Att under året ta fram en rekryteringsrutin och i den tydliggöra vilket stöd som kan erhållas
från personalenheten i samband med personalförsörjning.

o

Att tillsammans med kommunens kommunikatör ta fram en plan i syfte att utveckla
kommunens varumärke som arbetsgivare.

Därutöver finns sedan tidigare följande beslut att:

.

KS 2020173I - " Uppföljning av tidigare granskning av
arbetsmiljö och ledarskap"ge HR-chefen i uppdrag att ta fram ett introduktionsprogram att

I enlighet med beslut enligt
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gälla övergripande för kommunen. Uppdraget återrapporteras till arbetsutskottet senast

i

september 2021.
a

I enlighet med uppdrag tilldelat av kommunchef februari 202I inventera lämpliga
rekryteringssystem inför en kommande upphandling av sådant system i syfte att
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och minska tidsåtgång i samband med diarieföring
och nödvändiga kontakter med aktuella sökanden.

För nämndernas del kommer personal- och kompetensförsörjningsplanen ta upp:

.

Att nämnderna årligen tar fram en strategi och redovisar specifika mål/aktiviteter/uppdrag
att förvaltningsvis tillföra planen, för att bidra till säkerställande av kompetensförsörjningen
till den egna förvaltningen samt att ekonomiska resurser tillförs för utförande av
detsamma.

o Att nämnderna

erbjuder avslutningssamtal till personal som på egen begäran avslutar sin
tjänst för att gå vidare till tjänst hos annan arbetsgivare.

övrigt
att byggnadsnämnden har, utifrån kommunfullmäktiges mål att vara en
attraktiv arbetsgivare, två nämndmål vilka avser kompetensutveckling och samverkan. Båda
bedöms ej uppfyllda i delårsrappoften. Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd
som svarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet bl.a. Inom
personalstyrkan hos tillväxtenheten, som utför arbete både för byggnadsnämnden och för
kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt
byggnadsnämnden. För att föfidliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt
stor administration är det önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs,
i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.
För övrigt noteras

Morgan E Andersson
Komm u nstyrelsens ordföra nde

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
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Diarienr /

Kommunrevisionen

Diarieplanbeteckn.

frS 2o?o/Bo3
Kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsndmnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden

Förkännedomtill
Kommunfullmdktige

Granskning av pers onal - o dr ko mpetensfiirs örjning.
genomfört
personaloch
en granskning avkommunstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC

kom pete n sfö rsörj nin g en.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och ndmndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga.

Efter genomförd grarskning gör vi den samlade bedömningen att kommunstyrelsen och
nämnderna endast delvis säkerstdller att åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga.
Granskningen visar att det saknas en enhetlig struktur förkompetensforsörjningsarbetet. Kommunstyrelsen saknar en altuellkompetensförsörjningsplan ochfleranämnder har inga egna upprättade kompetensftirsörjningsplaner. Det saknas en enhetlig och
kvalitets s dkra d rekryterin gs process och g emensamma rutin er för introduktion och avslut av tjänst för medarbetare som efterlevs i organisationen. Roller och ansvar i kompetensförsörjningsarbetet är inte helt tydliga. Vidare framgår att uppföljning av kompetensförsörjningsarbetetkanutvecldas och det strategiska arbetet avseendekommunens
arbetsgivarvarumdrke kan stärkas.

Utifrån de bed ömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen rekom m enderar vi kommunstyrels en att :

.

Säkerstdlla enkommunövergripande ochenhetlig struktuförkompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, måI, aktiviteter och uppföljningar framgår.

.
.
.

Tydliggör roller och ansvarsftirdelning för kompetensförsörjningsarbetet.
Säkerstdlla en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.
Upprätta mål och uppdrag för kommunens arbete för att utveckla kommunens
varum ärke s om arbets gware.
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Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att:

.
.

Upprätta enhetliga rutiner för introduktion.
Säkerställa att avgångssamtal genomförs och dokumenteras som ett underlag
arbetet m ed att utveckla kompetensförsörjningsarbetet.

i

Vi behandlade revisionsrapporten vidvårt sammanträde den 15 december och beslutade
att skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna medbegäran om ett samlat
svar från kommunstyrelsen senast den 3r mars zozr med en redogörelse för vilka åtgåirder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporten skickas även för
känne dom till kom munfu llmdktige.
Melieruds kommuns revis orer
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202r-o4-14

ÄReruor g

Dnr KS 2021139

Svar på revisionsrapporten Granskning av finanshanteringen i
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomföft en granskning av kommunens finanshantering.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.
Efter genomförd granskning gör kommunens revisorer bedömningen att kommunstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet och lämnar följande rekommendationer:

.
.
.
.

Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
Finanspolicyn kan förtydligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras
Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska utvärderas.
Precisera vilken förfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att

ändra uttrycket'bör".

.
.
.

Se över definitionerna av

koft resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.

Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen.

överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver beslutas i fullmäktige,

Enligt revisionen bör väsentliga styrdokument i kommunen innehålla uppgift om när
dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn som är
från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Revisionens rekommendationer får beaktas vid den översyn av finanspolicyn som kommer att
göras. I rapporten framgår att finanspolicyn är från 2011 och har inte revidera9 sedan dess.
Som information kan tilläggas att under 2019 genomförde ett konsultföretag en översyn av
finanspolrlcyn och ansåg inte det fanns något behov av uppdatering. Detta diskuterades på ett
gemensamt möte med Kommunstyrelsen, Melleruds Bostäder AB och konsultföretag.
Gällande likviditeBplaneringen sker idag, som också framgår i rappoften, en övergripande
likviditetsplanering. Det görs genom löpande austämningar av in- och utbetalningar. I samband
med fastställande av kommunen budget- och investeringsplan sker en lifuiditetsplanering på
fem års sikt samt en översiktlig likviditetsplanering på tn års sikt i from av störe
investeringsbehov under kommande tioårs period. Detta är dock inte definierat och formaliserat
i finanspolbyn men kommer att tas hänsyn till vid revtdering.

Revisionsrapporten behandlades vid revisionens sammanträde den 2l januari 2021 och beslut
togs att skicka rappoften till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 april202l
med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 202L, g 59, att ge kommunchefen i uppdrag att
revidera finanspolicyn och beakta revisionens synpunkter.
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Beslutsunderlag

o Missiv
r Revisionsrapporten Finansverksamheten i Melleruds kommun.
e Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, 9I22.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, g 59.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-07

sse

sida
9

Dnr KS 2021139

Svar på revisionsrappoften Granskning av finanshanteringen i
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och
beakta revisionens synpunkter,

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens finanshantering.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.
Efter genomförd granskning gör kommunens revisorer bedömningen att kommunstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverkamhet och lämnar följande rekommendationer:

.
.
.
.
.
.
.

Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.

Finanspolicyn kan föfidligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras
Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska utvärderas.
Precisera vilken förfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att
ändra uttrycket'bör".
Se över definitionerna av

kort resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.

Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen.

överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver besl utas i fu llmäktige.

Enligt revisionen bör väsentliga styrdokument i kommunen innehålla uppgift om när
dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn som är
från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Revisionens rekommendatrbner får beaktas vid den översyn av finanspolicyn som kommer att
göras. I rapporten framgår att finanspolicyn är från 2011 och har inte revideraE sedan dess.
9om information kan tilläggas att under 2019 genomförde ett konsultföretag en övercyn av
finanspolicyn och ansåg inte det fanns något behov av uppdatering. Detta diskuterades på ett
gemensamt möte med Kommunstyrelsen, Melleruds Bostäder AB och konsultföretag.
Gällande likviditeBplaneringen sker idag, som också framgår i rapporten, en övergripande
likviditebplanering. Det görs genom löpande avstämningar av in- och utbetalningar. I samband
med fastställande av kommunen budget- och investeringsplan sker en lifuiditetsplanering på
fem års sikt samt en översiktlig likviditetsplanering på rc års sikt i from av störe
investeringsbehov under kommande tioårs period. Detta är dock inte defrnierat och formaliserat
i finanspolicyn men kommer att tas hänsyn till vid revidering.

Revisionsrapporten behandlades vid revisionens sammanträde den 21 januari 202t och beslut
togs att skicka rappoften till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 april202L
med en
för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
skickats för kännedom till kommunfullmä
Ra
Utdragsbestyrka nde

Justerandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
202L-04-07

Beslutsunderlag

o Missiv
. Revisionsrapporten Finansverksamheten i Melleruds kommun.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, S L22.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och
beakta revisionens synpunkter.

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

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

Justerandes s

Utdragsbestyrkande
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Komm

u
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g

a

rbets utskott

t22

Sammanträdesdatum

sida

202L-04-06

t7

Dnr KS 2021139

Svar på revisionsrappoften Granskning av finanshanteringen i
Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och
beakta revisionens synpunkter.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens finanshantering.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.
Efter genomförd granskning gör kommunens revisorer bedömningen att kommunstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet och lämnar följande rekommendationer:

.
.
.
.

Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
Finanspolicyn kan föfidligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras
Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska utvärderas.
Precisera vilken förfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att

ändra uttrycket'bör".

.
.
.

Se över definitionerna av

kort resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.

Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen'
Överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver beslutas i fullmäKige.

Enligt revisionen bör väsentliga styrdokument i kommunen innehålla uppgift om när
dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn som är
från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Revrsionens rekommendattoner får beaktas vid den översyn av finanspolicyn som kommer att
I rappoften framgår att finanspohcyn är från 2011 och har inte reviderats sedan dess'

göras.

1om information kan tilläggas att under 2019 genomförde ett konsultföretag en översyn av
finanspolicyn och ansåg inte det fanns något behov av uppdatering. Detta diskuterades på ett
gemensamt möte med Kommunstyrelsen, Melleruds Bostäder AB och konsultföretag.

rappoftey en övergripande
likvidttetsplanering. Det görs genom löpande avstämningar av in- och utbetalningar. I samband
med fastställande av kommunen budget- och investeringsplan sker en likvidrtetsplanering på
fem års sikt samt en översiktlig likviditetsplanering på tio års sikt i from av större
Gällande tikviditetsptaneringen sker rdag, som också framgår i

investeringsbehov under kommande tioårs period, Detta är dock inte definierat och formaliserat
i finanspolicyn men kommer att tas hänsyn till vid revidering.
Revisionsrapporten behandlades vid revisionens sammanträde den 21 januari 2021 och beslut
togs att skicka rappoften till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 april202t
med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningen.
kats för kännedom till kommunfullmäktige.
Rappoften har

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm unstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202t-04-06

1B

Beslutsunderlag

r
.
r

Missiv

Revisionsrapporten Finansverksamheten i Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen
uppdrag att revidera finanspolicyn och beakta revisionens synpunkter.
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justeran
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MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Diarienummer
Datum
2021-0r-2r Ks202rl39

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Sida

L (2)

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport Granskning av finanshanteringen i Melleruds
kommun
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att revidera finanspolicyn och
beakta revisionens synpunkter.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens finanshantering. Syftet
med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.
Efter genomförd granskning gör kommunens revisorer bedömningen att kommunstyrelsen
delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet och lämnar följande rekommendationer:

.
.
.
.
.
.
.

Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
Finanspolicyn kan

föfidligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras

Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska uWärderas,
Precisera vilken förfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att
ändra uttrycket'bör".
Se över definitionerna av

kort resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.

Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen,
Överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver beslutas i fullmäktige.

Enligt revisionen bör väsentliga styrdokument i kommunen innehålla uppgift om när
dokumentet ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn som är
från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Revisionens rekommendationer får beaktas vid den översyn av finanspolicyn som kommer att
göras. I rapporten framgår att finanspolicyn är från 2011 och har inte reviderats sedan dess.
Som information kan tilläggas att under 2019 genomförde ett konsultföretag en översyn av
finanspolicyn och ansåg inte det fanns något behov av uppdatering. Detta diskuterades på ett
gemensamt möte med Kommunstyrelsen, Melleruds Bostäder AB och konsultföretag.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
202r-0r-27

i

n

gen

Diarienummer
KS 2021139

Sida

2 (z)

Gällande likviditetsplaneringen sker idag, som också framgår i rapporten, en övergripande

I

likvrdrtetsplanering. Det görs genom löpande avstämningar av in- och utbetalningar.
samband med fastställande av kommunen budget- och investeringsplan sker en
likviditetsplanering på fem års sikt samt en översiktlig likviditetsplanering på tio års sikt i from
av större investeringsbehov under kommande tioårs period. Detta är dock inte definierat och
formaliserat i finanspolicyn men kommer att tas hänsyn till vid revidering.
Revisionsrapporten behandlades vid revisionens sammanträde den 2l januari 2021 och beslut
togs att skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 30 april
2021 med en redogörelse för vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av
granskningen. Rapporten har även skickats för kännedom till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

o
.

Missiv

Revisionsrappoften Finansverksamheten i Melleruds kommun,

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

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Kommunstyrelsen

För kännedom

till

Kommunfullmäktige

Granskning av finanshanteringen.
På uppdrag av de fiirtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfiirt
en granskning av kommunens finanshantering.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.

Efter genomförd gransloing gör vi bedömningen att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet.
Kommunen har en antagen finanspolicy som innehåIler de områden som iir vanligt örekommande. Finanspolicyn ?ir från zorr och har inte reviderats sedan dess. Väsentliga
styrdokument i kommunen bör enligt vår mening innehålla uppgift om när dokumentet
ska vara föremål för översyn, vilket saknas för den antagna finanspolicyn.
Finanspolicyn reglerar vilka typer av instrument som kommunen ftir anviinda. De stickprov som vi har kontrollerat dr vanligt fiirekommande på marknaden. Finanspolicyn reglerar både löptider avseende lån samt räntebinclningstider. I vår granskning har vi kontrollerat rapporten från augusti utan att notera några awikelser från policyn.

I finanspolicyn finns riktlinjer fiir borgensåtaganden, Vi har i vår granskning inte noterat
några awikelser från poliryns anvisningar. Regelbunden rapportering sker till kommunstyrelsen enligt de direkf,iv som anges i finanspolicyn. Vi har kontrollerat två av rapporterna avseende följsamhet mot finanspolicyn, granslicringen har inte visat några awikelser.
Med anledning avvår granskning lämnas följande rekommendationer:

.
r
r
o

Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
Finanspolicyn kan förtydligas avseende hur de operativa riskerna ska hanteras
Finanspolicyn kan kompletteras avseeude hur finanspolicyn ska utvdrderas.
Precisera vilken fiirfallostruktur som kommunen önskar avseende lån genom att

ändra uttrycket "bör"

32

.
.
.

Se över

definitionerna av kort resp. lång sikt avseende lilividitetsplaneringen.

Formalisera arbetsprocessen avseende lilwiditetsplaneringen.
Överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när
borgensåtagande behöver beslutas i firllmäktige.

Vi behandlade revisionsrapporten vicl vårt sammantråde den zr januari och beslutade att
skicka rapporten till kommunstyrelsen med begäran om svar senast den 3o april zozr
med en redogörelse fiir vilka åtgdrder som kommer att vidtas med anledning av granskningen. Rapporlen skickas även ftir kånnedom till kommunfullmiiktige.
För Melleruds kommuns revisorer

Bvert

fr--#tu
tngct'nåberg /

33

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

Änrnor

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

202r-04-14

gen

+

Förua ltn i ngsboksl ut

Dnr KS 202LlL3

för

kom m u nstyrelsen och komm

u

nfu llmä ktige

2020
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner rapporten

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförualtningen och Samhällsbyggnadsförualtningen har utarbetat ett bokslut
för 2020.I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens må1.

Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mkr, varav kommunstyrelseförualtning 4,7 mkr och samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mkr. Affärsverkamheten redovisar
ett underskott med 2,0 mkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive
skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre nås inte alls.
Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens rapporter, Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på -0,2 mkr och
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mkr,
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2021, $ 39, att godkänna samhällsbyggnadsförualtningens slutredovisning av investeringsprojekt och avslutar ärendena,

Beslutsunderlag

.
o
e

Bokslutsrapport 2020 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, 5 39,

BILAGA
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-10

5

39

sida
9

Dnr KS 202LlL3

Förva ltn i ngsboksl ut

för kom m unstyrelsen och komm

u

nfu I I mäktige

2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Kommunstyrelsens besl ut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samhällsbyggnadsforvaltningens slutredovisning av
investeringsprojekt och avsl utar ärendena.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett bokslut
för 2020.I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året, investeringsuppföljning samt
uppföljning av nämndens må1.
Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mkr, varav kommunstyrelseförualtning 4,7 mkr och samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mkr. Affärsverksamheten redovisar
ett underskott med 2,0 mkr. Affärsverksamhetens resultat redovisas som en fordran respektive
skuld till respektive taxekollektiv i bokslutet och påverkar inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre nås inte alls,
Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat genomföras i år.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens och
valnämndens rapporter, Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på -0,2 mkr och
överförmyndaren ett överskott på 0,1 mkr.

Beslutsunderlag

.
.

Bokslutsrapport 2020 för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

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

Justerandes sign

Utd
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202L-02-t6

Diarienummer

KS202LlL3

Sida

L (2)

Kommunstyrelsen

Förvaltningsbokslut för kommunstyrelsen och
kom m u nfu I I mä kti ge 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunful lmäktige godkä nner rapporten.

Arbetsutskottet godkänner Samhällsbyggnadsföwaltningens slutredovisning av
investeringsprojekt och avslutar ärendena,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförualtningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett

bokslut för 2020.I rapporten presenteras ekonomiskt utfall för året,
investeringsuppföljning samt uppföljning av nämndens må1,
Total redovisas ett överskott för Kommunstyrelsen med 5,3 mnkr, varav
Kommunstyrelseförvaltning 4,7 mnkr och Samhällbyggnadsförvaltningen 0,5 mnkr
Affärsverksamheten redovisar ett underskott med 2,0 mnkr. Affärsverksamhetens
resultat redovisas som en fordran respektive skuld till respektive taxekollektiv i
boklutet och påverkar inte resultatet.
Av kommunstyrelsen 12 nämndsmål bedöms tre uppnås helt, sex delvis och tre
nås inte alls, Covid -19 har medfört att aktiviteter för att nå målen inte kunnat
genomföras iår.
Rapporten innehåller även kommunfullmäktiges, revisionens, överförmyndarens
och valnämndens rapporter, KommunfullmäKige redovisar ett underskott på -0,2
mnkr och överförmyndaren ett överskott på 0,1 mnkr.

Beslutsunderlag
Boksl utsra pp

ort 2020 för

Kom m u nfu I lmä ktige

och Komm u nstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

i

n

gen

E-post
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförua ltn i ng en

KOMMUN

Datum
202L-02-16

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Diarienummer

KS202L|L3

Anna-Lena Andersson
Ekonom

0530-181 39
anna-lena.andersson@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Förualtni ngsekonom Komm u nstyrelseförvaltn i n gen
Förualtningsekonom Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmä ktige besl uta r att

1. godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

2.

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer.

3. för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreserven.
till26,1 mkr

4.
5.

Reseruen uppgår därefter

nämndernas över- respektive underskott inte överförs till 2021.
Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med 47t tkr. Finansiering sker
genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat på t6,+ mkr och
tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett överskott pä 22 ,2 mkr.
Resultatet innebär att balanskravet uppnås,
Kommunens motsvarar 2,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag, Kommunens
nettoinvesteringar uppgick tll 94,2 mkr, vilket var 73,6 mkr lägre än budget.
Melleruds kommun uppffller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av fyra finansiella mål
nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån,
undantag för måluppfyllelse för Wå av de finansiella målen, Vilket innebär att för 2020 krävs att
två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk hushållning. Av
kommunfullmäktiges 13 mål är nio (70 o/o) helt uppfyllda, Wå (15 o/o) delvis uppfyllda och två
(15 o/o) uppfylldes inte,
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer,

2013-09-25 $72, kan en reseruering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger L o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning,
Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4 o/o
av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för näruarande 26,I mkr, vilket motsvarar 4o/o av 2020 års intäkter från skatter och
bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 2,4 mkr och resultatutjämningsreseruen uppgår därefter till 26,1 mkr, Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en
eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det
tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det
finansiella målet,
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år, Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men något beslut om
överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och 2020 uppgår tll47I tkr och
föreslås därför föras över till202I och föreslås finansieras genom att höja budgeten för
statsbidrag och utjämning.
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Beslutsunderlag

. Årsredovisning 2020
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, 5 60.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10, 5 40.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-10

sida
10

Dnr KS 202LlI2

540

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommu n 2O2O
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

2. föreslå kommunfullmäktige atl överlämna

årsredovisningen till kommunfullmäktiges

revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreseruen.
Reserven uppgår därefter till 26,1 mkr

4. föreslå kommunfullmäktige att

nämndernas över- respektive underskott inte överförs till

2021.

5. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med
47L tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas

med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat på L6,4 mkr och
tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett överskott pä22 ,2mkr.
Resultatet innebär att balanskravet uppnås.
Kommunens motsvarar 2,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens
nettoinvesteringar uppgick till94,2 mkr, vilket var 73,6 mkr lägre än budget.
Melleruds kommun uppffller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av flira finansiella mål
nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån,
undantag för måluppfyllelse för två av de finansiella målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att
två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk hushållning. Av
kommunfullmäktiges 13 mål är nio (70 o/o) helt uppfyllda, wå (15 o/o) delvis uppfyllda och två
(15 o/o) uppfylldes inte.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer,
2013-09-25 $ 72, kan en reservering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger L o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.
Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4 o/o
av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande 26,1 mkr, vilket motsvarar 4o/o av 2020 års intäkter från skatter och
bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 2,4 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 26,1 mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en
eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det
tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det
finansiella målet.
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men något beslut om
överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och 2020 uppgår till47l tkr och
föreslås därför föras över till 2021 och föreslås finansieras genom att höja budgeten för

och utjämning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-03-10
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Beslutsunderlag

. Årsredovisning 2020
e Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2021-03-09, 5[0:.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.

3. föreslå kommunfullmäKige att för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreseruen.
Reseruen uppgår därefter till 26,1 mkr

4. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
202r.

5. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med
47I tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.

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

Justerandes si

Utdragsbestyrkande
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Ärsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna

årsredovisningen till kommunfullmäktiges

revisorer,

3, föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mkr till resultatutjämningsreseruen.
Reseruen uppgår därefter

till 26,1 mkr

4. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas

över- respektive underskott inte överförs till

202L.

5. föreslå kommunfullmäktige att

Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2021 med
471tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas

med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat på L6,4 mkr och
tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett överskott på 22 ,2 mkr.
Resultatet innebär att balanskravet uppnås.
Kommunens motsvarar 2,5o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens
nettoinvesteringar uppgick till 94,2 mkr, vilket var 73,6 mkr lägre än budget,
Melleruds kommun uppffller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av ffra finansiella mål
nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den höga investeringsnivån,
undantag för måluppffllelse för Wå av de finansiella målen. Vilket innebär att fdr 2020 krävs att
två av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk hushållning, Av kommunfullmäktiges 13 mål är nio (70olo) helt uppfyllda, Wå (15olo) delvis uppffllda och två (15olo)
uppfylldes inte.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer,

20L3-09-25 $ 72, kan en reseryering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger Lo/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning.
Kommunfullmäktige har även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4olo
av intäkter från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande26,L mkr, vilket motsvarar 4o/o äv 2020 års intäkter från skatter och
bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med 2,4 mkr och resultatutjämningsreseruen uppgår därefter till 26,1 mkr, Det finns ingen likvid fond som innehåller RUfu vid en
eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det
tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det
finansiella målet.
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år, Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men något beslut om
överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och 2020 uppgår tll47L tkr och
över till 2O2L och föreslås finansieras genom att höja budgeten för
föreslås därför
mnrng
statsbidrag och
Utd ragsbestyrka nde

Ju

42

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MEIIERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2021-03-09

rbetsutskott

sida
4

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2020
o Komm unstyrelseförua ltn
Förslag

till beslut

i

ngens tjä nsteskrivelse

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att:

1, föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.

2. föreslå kommunfullmäktige att

överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges

revisorer,

3. föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4
Reseruen uppgår därefter

mkr till resultatu$ämningsreserven.

till 26,1 mkr

4. foreslå kommunfullmäktige att

nämndernas över- respektive underskott inte överförs till

202L.

5. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överrörs till 2021

med

47t tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Omedelbar justeri
Pa

Pärsson

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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202Llr2

Kommunstyrelsen

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun
2020
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2020.
Föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till
kommu nfullmäktiges revisorer.
Föreslå kommunfullmäktige att för 2021 avsätta 2,4 mnkr till
resultatutjämningsreserven. Reserven uppgår därefter till 26,1 mnkr
Föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte
öveförs till 2021.
Föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till
2021 med 471tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och
utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2020 uppvisar ett positivt resultat
mnkr och tillsammans med bolagen redovisas ett koncernen redovisas ett
överskott på22 ,2 mnkr. Resultatet innebär att balanskravet uppnås.

pt t6,4

Kommunens motsvarar 2,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Kommunens
nettoinvesteringar uppgick till 94,2 mkr, vilket var 73,6 mnkr lägre än budget.
Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Två av fyra
finansiella mål nås. I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den
höga investeringsnivån, undantag för måluppffllelse för tuå av de finansiella
målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att två av ffra finansiella mål ska nås för
att uppnå god ekonomisk hushållning, Av kommunfullmäktiges 13 mål är tio (72
o/o) helt uppffllda, två (14 o/o) delvis uppfyllda och två (14 o/o) uppfylldes inte.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreseru för
att under vissa förutsätlningar föra medel mellan olika år. Enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-25 Q72, kan en reservering till RUR göras
med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger

I

o/o

av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreserven inte ska överstiga 4 o/o äv intäkter

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5s02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kom m unstyrel seförva ltni
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n
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KS 202LlL2

från skatter och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för närvarande 26,I mnkr, vilket motsvarar 4o/o dv 2020 års intäkter från
skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreserven görs med
2,4 mnkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter till 26,1 mnkr. Det finns
ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske
utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.
Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig
resultat till nästkommande år. Kulturbruket redovisade ett överskott för 2019 men
något beslut om överföring fattades inte. Kulturbrukets överskott för 2019 och
2020 uppgår till 471tkr och föreslås därför föras över till 2021 och föreslås
finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag
Ärsredovisning 2020

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Kommunens revisorer
Kultur- och utbildningsnämnden
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Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja

1.

Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.

2, Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.
3, Kultur- och utbildningsnämnden och de föftroendevalda idenna ansvarsfrihet
för

4.

tr

2Q20.

Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2020.

6. överförmyndaren

och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under
år 2020. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och
den inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilaga L, Revisorernas redogörelse.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom ett
positivt resultat om 16,4 mkr, Kommunens revisorer bedömer att kommunens ekonomiska
situation och uWeckling är tillfredställande efter 2020 års resultat, Kommunen klarar två av de
fyra finansiella målen för 2020.I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den
höga investeringsnivån, undantag för måluppfyllelse för två av de finansiella målen. Vilket
innebär att för 2020 krävs att två av ffra finansiella mål ska nås för att uppnå god ekonomisk
hushållning.
Efter genomförd granskning av 2020 års verksamhet framför kommunens revisorer följande:

o

Kommunens revisorer bedömer att resultatetför 2020 är förenligt med de finansiella mål
kommu nfullmäktige beslutat om.

.

Kommunens revisorer bedömer måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål
som ti räckl ig utifrå n komm u nstyrelsens redovisn ing.
I I

o
.

Kommunens revisorer tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Kommunens revisorer tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Ordföranden i kommunens revisorer redogör för revisionsberättelsen.

Beslutsunderlag

.
.

Revisionsberättelse för är 2020 med bilaga.
Granskning Ärsredovisning 2020

BILAGA
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Kommunfullmäktige

REVISIONSBERÄTTEI-SE F'ÖR MELLERUDS KOMMUN 2A2A
Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under är 2020.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den om-

fattning och den inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilaga 1, "Revisorernas tedogörelse".

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom ett positivt resultat om 16,4 mkr. Vi bedömer aff kommunens ekonomiska situation
och utveckling är tillfredställande efter 2020 års resultat. Kommunen klarar två av de fyra
finansiella målen for 2020.I budgeten för 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den
höga investeringsnivån, undantag ftir målupp$rllelse for tvä av de finansiella målen. Vilket innebär att för 2020 krävs att tvä av fyra finansiella mål ska nås ftr att uppnå god

ekonomisk hushållning.

Efter genomförd granskning av 2020 ärs verksamhet framför vi följande:

.

Vi bedömer att resultatetför 2020 är förenligt med de finansiella mål kommunfullmäktige beslutat om.

'

Vi bedömer måluppfullelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillräcklig utifrån kommunstyrelsens redovisning.

'

Vi tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
organ beviljas ansvarsfrihet.

.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

12

april2}2l

&-u/rn
Johan Lorentzon
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Bilaga

1

R.EVIS ORERNAS RED OCÖNNT,SN
Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningama syftar

till atttaredapå

om

verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskapema är rätlvisande och om den kontroll som görs inom nämn-

demaär tillräcklig.
Revisionens synpunkter har regelmässigt kommunicerats med ansvarig nämnd 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.
Kommunal Sektor inom PwC har bitratt oss vid revisionen.
De granskningar som utförts under året har fördelats enligt nedanstående:

Grundläggande gransknin g 2020
Vi har i enlighet med god revisionssed granskat om kommunstyrelsens och nämndernas
förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt med tillräcklig intern kontroll. Enligt vår bedömning har verksamheten inom kommunstyrelsens, kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens ansvarsområde delvis bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och byggnadsnämndens verksamhet har bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt

Verksamheterna inom kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inte

bedri

vits på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, vilket däremot verksamheten
inom kommunstyrelsen och byggnadsnämndens verksamheter har gjort.

Vi kan också i vår granskning konstatera att kommunstyrelsen, socialnämnden och byggnadsnämnden bedrivit verksamheten under 2020 med tillräcklig intern kontroll medan
kultur- och utbildningsnämnden endast delvis bedrivit verksamheten under 2020 medtillräcklig intern kontroll.

Kommunens delårsrapport
Granskningen har syftat till att bedöma

om delårsrapporten upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagens intentioner, om delårsrapporten ger tillfredställande information om verksamhetens utfall, om delårsrapporten uppf,ller kravet på rättvisande
räkenskaper samt om delårsrapporten är tillräckligt dokumenterad. Granskningen ska

i{Lt
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även ge ett underlag för revisorernas bedömning av om resultatet är förenligt med fullmäktiges mål for ekonomi och verksamhet, när det gäller god ekonomisk hushållning.

Vi

i den kommuVi bedömer dessutom att delårsrapporten i allt väsentligt redovi

bedömer att delårsrapporten uppfyller de formella krav som stipuleras

nala redovisningslagen.

sar 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.

Granskning av kompetensftirsörjningen.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört
en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas åtgärder avseende personal- och

komp etensförsörj ningen.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas åtgärder
avseende personal- och kompetensftirsörjning är ändamålsenliga.

Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att kommunstyrelsen och
nämnderna endast delvis säkerställer att årt.gärder avseende personal- och kompetensförsörjning genomförs och är ändamålsenliga.
Granskningen visar att det saknas en enhetlig struktur för kompetensforsörjningsarbetet.
Kommunstyrelsen saknar en aktuell kompetensförsörjningsplan och flera nämnder har
inga egnaupprättade kompetensförsörjningsplaner. Det saknas en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess och gemensamma rutiner ftjr introduktion och avslut av tjänst
för medarbetare som efterlevs i organisationen. Roller och ansvar i kompetensförsörjningsarbetet är inte helt tydliga. Vidare framgår att uppfoljning av kompetensfiirsörjningsarbetet kan utvecklas och det strategiska arbetet avseende kommunens arbetsgivarvarumärke kan stärkas.

Utifrån de bedömningar och iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

.

Säkerställa en kommunövergripande och enhetlig struktur för kompetensförsörjningsarbetet där prognoser, behov, måI, aktiviteter och uppföljningar

framgär.

.
.
.

ärv

Tydliggör roller och ansvarsftjrdelning för kompetensförsörjningsarbetet.
Säkerställa en enhetlig och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.

Upprattamäl och uppdrag för kommunens arbete för attutveckla kommunens
varumärke som arbetsgivare.
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Granskning av finanshanteringen.
På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna
en granskning av kommunens finanshantering.

i Melleruds kommun

har PwC genomfort

Syftet med granskningen är att bedöma otn kommunstyrelsen bedriver en ändamålsenlig
finansverksamhet.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen delvis säkerställt
en ändamålsenlig fi nansverksamhet.

Kommunen har en antagen finanspolicy som innehåller de områden som är vanligt ftrekommande. Finanspolicyn är från 2011 och har inte reviderats sedan-dess. Väsentliga
sfyrdokument i kommunen bör enligt vår mening innehålla uppgift om när dokumentet
ska vara föremål för översyn, vilket saknas for den arftagnafinanspolicyn.
Finanspolicyn reglerar vilka typer av instrument som kommunen ffir använda. De stickprov som vi har kontrollerat är vanligt förekommande på'marknaden. Finanspolicyn reglerar både lciptider avseende lån samt räntebindningstider. I vår granskning har vi kontrollerat rapporten från augusti utan att notera några avvikelser från policyn.

I finanspolicyn finns riktlinjer för borgensätaganden, Vi har i vår granskning inte noterat
några avvikelser från policyns anvisningar. Regelbunden rapportering sker till kommunstyrelsen enligt de direktiv som anges i finanspolicyn. Vi har kontrollerattvä av rapporterna avseende följsamhet mot finanspolicyn, granskningen har inte visat några avvikelser.

Med anledning av vår granskning lämnas följande rekommendationer:

r
o
o
o
o
o
.

Finanspolicyn bör kompletteras med anvisningar om periodisk översyn.
Finanspolicyn kan förlydligas avseende hur de operativa riskema ska hanteras
Finanspolicyn kan kompletteras avseende hur finanspolicyn ska utvärderas.
Precisera vilken förfallostrulctur som kommunen önskar avseende lån genom att
ändrautlrycket "bör"
Se över definitionema av kort resp. lång sikt avseende likviditetsplaneringen.
Formalisera arbetsprocessen avseende likviditetsplaneringen.
Överväg att komplettera finanspolicyn med regler avseende tidsgräns för när borgensåtagande behöver beslutas

?o-t
/
14,

i fullmäktige.

50

Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

Uppftiljande granskning av arbetsrniljö
På uppdrag av de f<irtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfört
en uppfoljande granskning avseende arbetsmiljö och ledarskap.

Syftet med uppfoljningen är att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit relevanta åtgärder till följd av den granskning som tidigare genomförts

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
vidtagit relevanta åtgärder till frljd av den granskning som tidigare genomförts.

Vi grundar även vår bedömning på att chef- och ledningspolicyn frän2004 inte revide*
rats, något som skulle göras enligt kommunstyrelsens svar. Vidare grundar vi vår bedöm-

ning på attnägotdigitalt introduktionsprogram inte tagits fram, vilket angavs som en planerad åtgärd i kommunstyrelsens svar på den tidigare granskningen.
Ovriga noteringar som gjorts inom ramen ftr uppfc;ljningen är att kommunstyrelsen inte
säkerställt att personalenheten arbetat efter deras svar på den tidigare granskningen, detta
då kommunstyrelsen inte säkerställt att svaret på granskningen kommit enheten till del.
Vi bedömer att detta faktum kan ha päverkat genomförandet av de rekommenderade åtgärderna negativt, men vi ser att flera ätgärder som genomft)rts i kommunen trots allt är i

linje med kommunstyrelsens svar.

Granskning av årsredovisningen
Revisorerna 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 för kommunal redovisning.
Granskningen har utftjrts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats
och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rätlvisande bild. Granskningen omfattar

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

i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppf,iller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprät-

Vi bedömer

att årsredovisningen

tad enligt god redovisningssed.

Kommunens resultat 2020 uppgick till i6,4 mnkr. Avsättning
görs med 2,4 mnkr från årets resultat.

d,u
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Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Boklutet för 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på + S0e tkr, vilket är
1 026 tkr högre än budgeterat resultat,
AB Melleruds Bostäder har i bokslutet nästintill uppnått ägardirektivet med en soliditet om minst
15 o/o. Soliditeten har under året ökat från IL,9 o/o till L4,7 o/o.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2020 AB Melleruds Bostäder
. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-03-05, 5 16,
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, S78.
. Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, S 57.
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Kommunstyrelsen
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Ärsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för 202O för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på a 568 tkr, vilket är
1 026 tkr högre än budgeterat resultat.
AB Melleruds Bostäder har i bokslutet nästintill uppnått ägardirektivet med en soliditet om minst
15 o/o. Soliditeten har under året ökat från IL,9 o/o till L4,7 o/o.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2020 AB Melleruds Bostäder
. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-03-05, 5 16
. Kommunstyrelseförualtn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, S 78.
i

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.

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på 4 568 tkr, vilket är
753 tkr högre än budgeterat resultat,
AB Melleruds Bostäder har i bokslutet nästintill uppnått ägardirektivet med en soliditet om minst
15 o/o. Soliditeten har under året ökat från LL,9 o/o till L4,7 o/o.

Beslutsunderlag

.
.
.

Årsredovisning 2020 AB Melleruds Bostäder
Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-03-05, 5 16.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt resultat på +
tkr, vilket är 753 tkr högre än budgeterat resultat.

SOA

AB Melleruds Bostäder har i bokslutet nästintill uppnått ägardirektivet med en
soliditet om minst 15 o/o. Soliditeten har under året ökat från LL,9 o/o till L4,7 o/o.

Beslutsunderlag
Ärsredovisn ing 2020 AB Melleruds Bostäder

Melleruds Bostäders styrelses beslut 2021-03-05, 516

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Ekonomichef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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AB MELLERUDS BOSTÄDER

SAMMANTRÄDESPROTOKOLT N T 02

Sammanträdesdatum

2021-03-05

516
Ärsredovisning 2O20
Förclag

till beslut

Styrelsen AB Melleruds Bostäder beslutar fastståilla årsredovisning för 2O2O

enligt förslag.

Sammanfattning av årendet
VD Erik Josefsson redovisar förslag till bokslut 2020 (årsredovisning) vilket visar
ett positivt resultat på 4 568 Tkr.
Resultatet är753 Tkr högre än budgeterat resultat. Bilägges protokollet.
Under verksamhetsåret 2020 har soliditeten ökat från 11,9

till

I4,7o/o.

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning 2020

Skickas

till:

Ekonomienheten Melleruds Kommun

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Årsredovisning
för

AB Melleruds Bostäder
556528-4329

Räkenskapsåret

2020

57

2 (22)

AB Melleruds Bostäder
Org.nr 556528-4329

Styrelsen och verkställande direktören
räkenskapsåret 2020.

ör AB Melleruds

Bostäder avger ftiljande årsredovisning

ör

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser ftiregående år.

Förvaltnin gsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget ägs

till

100 % av Melleruds kommun och har sitt säte i Mellerud.

Bolagets uppdrag är att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god
kvalitet. I vårt uppdrag ingår även att bidra till en hållbar utveckling av etiskt, miljömässigt och socialt
ansvarstagande. Melleruds kommun ska uppfattas som attraktiv att bo och verka i.

Melleruds Bostäder ska främja bostadsforsörjning i kommunen genom att på långsiktig och ekonomisk
sund basis örvärva, avyttra, äga, bebygga och örvalta olika typer av bostäder, fastigheter och tomträtter.
Bolaget ska aktivt verka fiir lönsam nyproduktion av bostäder. Bolagets mål är att samtliga boende och
lokalhyresgäster skall uppleva AB Melleruds Bostäder som ett prisvär1, tryggt och bekvämt sätt att ha sitt
boende eller bedriva sin verksamhet i. Vidare är en del av bolagets ekonomiska mål att succesivt ska öka
sin soliditet till minst l5 % (ägardirektiv).
Bolaget har en marknadsandel på ca 50 oÄ av det totala antalet hyesrätter i kommunen. I Mellerud och
Dals Rostock dr vakansgraden mycket låg och efterfrågan hög. I Äsensbruk är tillgången på lägenheter
god nren efterfrågan är låg vilket också ger en hög vakans som ökat under 2020. Omflyttningen bland de
boende i Äsensbmk är också stor vilket leder till ett hårdare slitage och ökade kostnader.

Fördelning av lägenheter

Uthyrning
too%
8A%

!17
60%
96
40%
5L7

20%
Oo/"

Mellerud

Dals

rUthyrt

Rostock

Äsensbruk

I Mellerud I

lVakans

Dals

Rostock r Äsensbruk

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den pandemi som ryckte fram under vären 2020 och som även i skrivande strutd lamslår stora delar av
näringslivet, skola och inte minst vården har självklart även påverkat Melleruds Bostäder. Pandemin har
satt tonen for hur vi kan arbeta under hela 2020 och inte mycket har varit sig likt.
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Flera omställningar har fått göras inom varje avdelning. Kundmottagning och kundselice har fått
lorändrade besöks- och telefontider ör att kunna hanteras även vid personalfrånfall. Under sommaren
byggdes även vfut kontor om ör att bäftre skydda vår personal mot smittspridning genom att numera ha
ett separat mm där besökare vistas i. Denna ombyggnad har också resulterat i ett bättre skydd rnot ffsiskt
r'å[d vilket tidigare ider-rtit-ierats som en riskfaktor.
På driftsidan har pandernin inneburit att felanmälningar och underhållsåtgiirder har fått ompdoriteras och
en mycket stor restriktivitet råder kring att utfiira någon åtgärder i lägenheter med boende. Arbetsmiljön
har reviderats löpande och nya regler kring att vistas i gemensamma utrymmen har inför1s.

Under sommaren erbjöds behöriga och drabbade näringsidkare en hyresldttnad som till 50% finansierades
av ett statligt bidrag. Ett erbjudande som nyttjades av ett flertal lokalhyresgäster och avsåg månadema
april till juni. Bolaget har totalt sett inte drabbats ekonomiskt av pandemin då statliga åtgärdspaket har
kompenserat hyresbortfall.

Underhåll
En stor effekt som pandemin fått är att många underhålls- och investeringsprojekt har ställts in p g a ökad
risk for smittspridning. Gällande planer hzu'ersatts med nya som snabbt upprättats. Bolaget har lyckats väl
i denna omställning och hzu'trots pandemin klarat att nyttja avsedd underhålls- och investeringsbudget till
altemativa åtgärder.

Underhåll och rep. (krlkvm)
250
200

Utfört underhållo rep.

150

2020

I

r

krlkvm I

100
50
0

Underhåll

20L9

tkr
o
10 450 tkr

10 010

Budgeterat underhåll

rep.

2018
Budget

Några av de underhållsaktiviteter som planerats in extra under åLret var:
- Ny asfaltsbeläggning på parkering och uppfart Storvägen 4-6 samt Klippvägen 8 i Åsensbruk.
- Utbytt stödmur och beläggning vid garage päKänagatan23.
- Utbytt stenläggning på Älvanhuset.
- Takarbete på Kapellgatan 3.
- Tillgänglighetsanpassning entr6er på Storgatan i Mellerud och Karolinen i Dals Rostock.
- Renovering och tillgänglighetsanpassning av lokaler på Storgatan 26.
- Fasadtvätt på Långgatan och Norra Kungsgatan.

Investeringar
Ärets planerade investeringar har p g a covid-l9 fått skjutas på framtiden och istället har underhåll
prioriterats. Per den sista decenrber finns ett pågående investeringsprojekt avseende byte av ftinster på
Norra Kungsgatan 1.
Bolaget genomftir också ett förarbete avseende ett eventuellt nybyggnadsprojekt ftir 14 st nya lägenheter i
Mellerud. Projektet kr'äver dock en ändrad detaljplan vilket påver*ar möjligheten att ta ett formellt beslut.
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Hyresförhandling 2021
Utbredningen av pandemin satte även avtryck på årets hyresftirhandling. Höjningen blev betydligt lägre
än vår planerade höjning pä 22 krlkvm for 2021. Istället begärde vi en höjning på I 2 kr/kvm (ca 1 ,3oÄ) for
2021. Detta trots att vi likt många andra kommunala bostadsbolag i allmännyftan har ett stort
underhållsbehov i äldre fastigheter och samtidigt låga hyror.
Vi på Mellbo har varit lyhörda ör det som drabbat vårt samhälle och tar ansvar genorn att bidra till en
trygg tillvaro ftir våra hyresgäster. Hyresgästöreningen accepterade vårt utgångsbud men med höjning
första mars.

Ekonomi
Under de senaste åren har bolaget inte nått upp till budgeterat underhåll samt endast utftirt mindre
investeringar. Resultaten har varit över budget och sammantaget har det inneburit ett bra kassaflöde.

Därfiir har vi under 2020 amorterut ca 2l miljoner och den samlade lånevolymen var per 2020-12-31 ca
159 miljoner genoln lån hos Kommuninvest med kommunal borgen. En fiirsk marknadsvärdering från
december visar ett totalt marknadsvärde om 345 miljoner avseende bolagets fastigheter.

Långfr. skutder (mkr)

Fastighetsvärden
(mkr)
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Även 2020 har bolaget gjort ett positivt resultat över budget. Dels p g a en ej tillsatt dänst, men också för
att det milda vädret inneburit besparingar i yttre fastighetsskötsel och uppvärmning. Även satsningen på
robotklippning har sänkt kostnaderna fiir fastighetsskötsel.
Bolaget har efter marknadsvärdering skrivit ner det bokfiirda värdet på byggnader i Åsensbmk men
samtidigt kunnat återföra tidigare nedskrivningar gjorda på byggnader i Mellerud. Nettot blev ca 770 tkr
som påverkade resultatet positivt.
Bolaget har tidigare haft relativt höga räntekostnader p g a äldre ränteswapar med långa löptider. Några
har löpt ut under 2020 och fler löper ut kornmande år. Räntekostnaderna har sjunkit under året och
sjunker ytterligare under 2021 och2022 ftirutsatt att det inte tillkomrner någon nyupplåning.
Per den 2020-12-31 var:
Genomsnittsräntan 2,19 oÄ (2.45 %)
Räntebindningstiden 3,79 är (1,27 är)
Kapitalbindningstiden 1,77 är (1,59 år)
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Efterfrågan på hyreslägenheter i Melleruds tätort är mycket stor och vi har en lång kö med många
sökanden. Det är mycket tydligt att efterfiågan är specifik ftir just Melleruds tätort men glädjande nog
också bra i Dals Rostock.

Hög efterfrågan och brist på lägenheter gör att nybyggnation av hyresfastigheter är intressant och bolaget
driver just nu ett projekt fiir att se över möjligheten attbygga 14 nya lägenheter. Det finns detaljplanerad
mark på omr'ådet Ugglan i Mellemds tätort som lämpar sig ör nybyggnation men kostnaden fiir Mellbo
att bygga där är högre än ftir att byggu på mark i anslutning till befintliga fastigheter som vi äger.
Bolaget har fofisatt flera utmaningar avseende stora underhållsprojekt i många byggnader och kommer
under 2021 att prioritera projekt där risken ftir smittspridning av pågående pandemi ärläg,I ex uhymmen
och ytor där de boende inte vistas.

VD ftirväntar sig att vakansnivåerna kommer vara oftirändrade under 2021 for att sedan ökaunder 2022
när två kontrakt med Melleruds kommun löper ut. Kontrakten avser hela fastigheten Älvan i Mellerud
samt fastigheten Karolinen i Dals Rostock.
Med början wder 2022 finns en stor risk ör hög vakans och stora omställningskostnader, speciellt
avseende Karolinen i Dals Rostock. Förändringar som kommer att ha stor effekt på bolagets resultat och
blir utmanande att hantera. Här krävs en tidig dialog och ett fiirberedande arbete ftir att minimera
kostnaderna.

Andra icke-fi nansiella upplysnin gar

Omflyttningsstatistik
51
45

34

31

ffir

Avlidna eller flyttat
till äldreboende

332
!

!!!

*:

Hyresskuld

ffr

Byte inom Mellbo

33
28

fir I t r
26

20

12

T

Flyttat från
kommunen

Andra orsaker, t ex
husköp, flytt till
annan hyresvärd

15

Okänd orsak

12018 12019 *2020
Or g on is a ti ons an s I uhin g
Bolaget dr anslutet till Sveriges Allmännytta samt FASTIGO, Fastighetsbranschens
Albetsgivarorganisation. Dessutom är bolaget delägare med 4 andelar i den medlemsägda

inköpsorganisationen HBV, Husbyggnadsvaror Förening u.p.a.
Förscilcringsvcirde
Från och med 2018 har bolaget örsäkringar tecknade i Dina Försäkringar och Lloyd's. Försäkringarna
hos Dina Försäklingar avser fastighetsförsäkring samt fiiretagsforsäkring. Fastigheterna är
fullvärdesörsäkrade utan angivande av försäkringsbelopp. VD- och styrelseansvarsftirsäkringen är
tecknad hos Lloyd's.
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Styrelsemöten
Under året har det hållits åtta protokollförda styrelsemöten

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

21t 919

2019
47 744
6 302
228 344

74,7

11,9

2020
48 2r0

4 841

2018

2017

48 146
6 6sl

4s 998
6 681

2016
45 469
-3 282

223 929

2t5 554

t84 194

8,6

7,1

10,1

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingang
Disposition enligt beslut av

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

kapital

ningsfond

resultat

3 000 000

2 379 703

707 392

3 702

årets årsstämma:

Förändring
uppskrivningsfond
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

lt

-75 590
3 000 000

2304113

62

584

Årets
resultat

Totalt

3 702 s84

20 789 679

-3 702 584

0

4 s68 156
4 568 156

4 568 156
25 357 835

0

75 590
15 485 566
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen öreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

l5

balanserad vinst

485 567

4 568 ls6

årets vinst

20

a$723

disponeras så att

20 053 723

i ny räkning överftires

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning samt
kassafl ödesanalys med noter.
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Not

Resultaträkning
Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

2

2020-01-01

2019-01-01

-2020-12-31

-2019-t2-31

48 210

47 744

I

204
49 414

| 322
49 066

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Av- och nedsklivningar av materiella
anläggningstill gångar
Övriga rörelsekostnader

3

4,5,6

-23 231
-3 091
-8 309

-21480

-4 553

-5 201

-2 837
-8 396

-t

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

242
-40 426

-37 914

8 988

tt 152

0

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar sotn är

anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

22
69

25

-4 238

-4 147

-4 952
-4 850

84t

6302

840

-1 196

5 681

5 106

4

Resultat efter finansiella poster

77

Bokslutsdispositioner
7

Bokslutsdispositi oner

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på år'ets resultat

8

-1

113

4 568

Årets resultat

64

-t

403

3 703
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2020-12-31

2019-12-31

4

t88 377

190 620

5

0

3 584

6

402

0

9

344
189 123

194 307

Not

Balansräkning
Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

M u te r i e lla u nlägg nin g stillg å n g ar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och fiirskott avseende
materiella anl äggningstillgån gar

Summa materiella anläggningstillgångar
F i n an s i e Il a a n läg g nin g stillg ån g ar
Andelar i intressefiiretag och gemensamt styrda foretag
Andra långfristiga våirdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgån gar

l0

103

0

0

495

495

662
662

189 618

t94 969

ll

Omsättningstillgån gar
Varulager nt nt
Färdiga varor och handelsvaror

272

305

Summa varulager m m

272

30s

Ko

rtfristi g u fo r drin g ar

Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga korlfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordrin gar

I

49

t5l

156

773

69
1 138

t2l
I tzt

2 412

2 166

Kassa och bank

t9

61',7

30 904

Summa omsättningstillgångar

22 301

33 375

zlt

SUMMA TILLGÅNGAR

65

919

228 344

t0
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Not

Balansräkning

2020-12-31

2019-L2-31

3 000

5 304

3 000
2 380
s 380

15 486

1l 707

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapitsl

Aktiekapital

t2

Uppskrivningsfond
Summa bundet eget kapital

Fritt

2 304

eget kapital

Balansemd vinst eller fiirlust
Ärets resultat
Summa fritt eget kapital

4 568

3 703

20 054

r5 410

Summa eget kapital

25 358

20790

7 402

8 242

2 630
2 630

2 7r9

Obeskattade reserver

t3

Avsättningar

t4

Uppskjutna skatter
Summa avsättningar

l5

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

16, 17

to3 962
103 962

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

t7

55 000

2 607

Leverantörsskulder
Skulder ti 1l koncernforetag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

I

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

66

992

2

7t9

tlz
ltz

712
712

67 412

2

tts

998

755

496

t2 213

t2 860

72 567

83 881

2Lt 919

228344
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Not

Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Resultat efter {inansiella poster
Kassaflöde från ftirändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortf istiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investerin gsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av fi nansiella anläggningstil I gångar
Kassafl öde från investeringsverksamheten

18

2020-01-01

2019-01-01

-2020-L2-31

-20t9-12-31

4 841

6 302
4 777

5 389
-l 585
8 645

|
t0

-t

633

9 446

33

10

136
465
279

-40
-97
9 319

-570

-t

639

167

145

-403

-1494

Amortering av lån

46 250
-67 4r3

Kassafl öde från fi nansierin gsverksamheten

-21163

0
0
0

Årets kassaflöde

-11 287

7 825

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

67

30 904

23

t9

30 904

617

0',79

12 (22)

AB Melleruds Bostäder
Org.nr 556528-4329

Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Årsredovisning
och koncenredovisning (K3).
Redovisningsprincipema är oforändrade jämfört med foregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelama kommer att tillgodogöras bolaget och intäktema
kan beräknas på ett

tillftirlitligt

sätt.

Hyresintäkter
Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från uthyrning av bostäder och lokaler och redovisas löpande
takt med att bostäderna och lokalerna hyrs och disponeras av hyresgästema'

i

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggnin gstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffrringsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
M at e ri e Il s an lä g g nin g stillg ån g ar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgangens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångamas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i ftirekommande fall tillgångens restvärde.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och sklivs inte av. Linjär avskrivningsmeod används ör
övriga typer av materiella tillgångar.
100 år

Stommar
Fasade, yrterlak,

40-50 år

önster

25-30 är
25-50 är
5-20 är

Hissar, ledningssystem

Övrigt
Inventarier, verktyg och installationer

F ö r v a ltnin g sfasti g h eter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet
ftirvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till ett belopp som motsvarar utgifterna lor
fastighetens forvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även tagit till av-, ned- och
uppskrivningar efter anskaffningen.
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Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponetrtetna är betydande och när
komponentema har väsentligt olika nyftjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter for löpande reparationer och underhåll redovisas sotn kostnader.

Nedskrivning av muteriells anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov
Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet.

Låneutgifter

De låneutgifter som uppkommer då öretaget lånar kapital kostnadsfors i resultaträkningen i den period de
uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överörts och bolaget har överförl i
stoft sett alla risker och formåner som är lorknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas borl från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

gfristigu viirdep app ersinnehsv
Placeringar i värdepapper sorn är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

A n dr a Iån

till sina

Dokumenterade säkringur av företagets riintebindning (säkringsredovisning)
Avtal om så kallade ränteswapar skyddar fiiretaget mot ränteftirändringar. Genom säkringen erhåller
öretaget fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Rdntekostnader och
liknande resultatposter.
upphöran d e
Säkringsredovi sningen avbryts om
- säkringsinstrumentet ftirfaller, säljs, awecklas eller löses in, eller
- säkringsrelationen inte längre uppfl'ller villkoren för säkringsredovisnirrg

S äkrin gsre dovisn i ngens

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart

i

resultaträkningen.
Kun tlfo r dr i n g ar/ko rtfri stig u fo r drin g ar
Kundforclringar och korlfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar
ftirväntas bli inbetalt efter avdtag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

r o ch lev era ntörs s kulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt
transaktionskostnader.

till

det belopp som

Lå neskulde

Kvittning

ov

jinunsiell fordran och iinunsiell skulcl

till

anskaffningsvärde efter avdrag

ftir

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt foreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
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Ned skrivningsprövning av Jinansiella anliiggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångama. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt for aktier och andelar
och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på
nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma forändringar av
branschvillkor i företag vars aktier bolaget investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde ber'äknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
foretagsledningens bäsra uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens
ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan
som diskonteringsränta. Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepapperspofifoljen med
ränteinstrument fastställs på motsvarande sätt en effektivränta for portfiiljen som används vid
diskonteringen. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan
det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde rned avdrag ör forsäljningskostnader och nuvärdet
av framtida kassaflöden (som baseras på ftiretagsledningens bästa uppskattning).

Andelar i intressejöretag och gemensamt styrda ft)retag
Andelar i inh'esseföretag och gemensamt styrda loretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts ftir aktierna samt
ftirvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncembidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
uppkommer. Utdelning från intresseföretag och gemensamt sryrda ltiretag redovisas som intäkt.

ltir

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Uthyrning av lokaler och hyresfastigheter klassificeras som operationell leasing. Intäktema redovisas
linj ärt under hyresperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoörsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varomas beräknade ftirsäljningspris minskat med
forsäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret hal beaktats.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskaff ftir innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till öljd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan boklorda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt ftir ör,riga skattemässiga avdrag eller undelskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
ftlrändringar i gällande skattesatser resultatftirs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skaffeskuld som avsättning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning säredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats forpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår' och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin ftirekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda
till anställda avser alla former

Ersättningar

av ersättningar som foretaget lämnar

till

de anställda.

Korlfristiga ersättningar utgörs av bland arurat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell ftirpliktelse att betala ut en ersättning till öljd av en tidigare
händelse och en

tillörlitlig uppskattning av beloppet

kan göras.

Ersättningar till anstäIlda efter avslutad anstiillning

I öretaget finns endast avgiftsbestiimda pensionsplaner. Som avgiftsbeståimda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns forpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.

Utgifter for avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utör
till grund ftir örpliktelsen.

de

tjänster som ligger

Offentliga bidrag
Bolaget har erhållit offentliga bidrag som hfir{tir sig till ftirvärv av materiella anläggningstillgångar. Detta
of'fentliga bidrag har reducerat anskaffningsvärdet på de materiella anläggningstillgångama eller som en
forutbetald intäkt.

71

t6 (22)

AB Melleruds Bostäder
Org.nr 556528-4329
Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men ltire bokslutsdispositioner och skatter

Balansomslutning
Företagets samlade tillgåugar

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fiirdelning
2020

2019

Bostäder

33 619

Lokaler

8 479
4 029
2 084
48 210

33 310
8 256

2 150
47 744

Intäkter från BRF Dansbanan
Vinst vid avyttring av BRF Dansbanan

272

196

Övrigt

932

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Uppvärmning

Övrigt

4 028

I övriga intäkter ingår:
58

0

I

204

067
L 322

2020

2019

L4

t4

I
Not 3 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda
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Not 4 Byggnader och mark
2020
291 286

Ingående anskaffningsvärden

106

Inköp

2019
289 760
t 526

-t

Försäljni n garlutrangeri ngar

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljni n garlutran geri n gar

296
4 400
294 495

291 286

-94 341

-89 502

95
071

0

-5 t54
-100 472

-4 840
,94 341

2997

3 092

-l

Ornklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående uppskrivningar

Ärets avskrivningar på uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade uppskrivningar

0

-95

-95

2902

2997

-9 321
4 268

Ingående nedskrivningar

0
0

-9 32

-3 495

0
0

-8 548

-9 32L

188 377

t90 620

Redovisat värde

188 377

Verkligt våirde

344 600

190 620
350 800

2020

20t9

5 992

6 226

Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

Inköp

0
0

269

Försäljningar/utrangedngar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-5 992

-503
0

0

5 992

Ingående avskrivningar

-2 408

-2 645

0

2 408

503
0

0
0

-2 408

0

3 584

Försälj ningar/utrangeringar

Omklassificeringar
Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 6Inventarier, verktyg och installationer
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försälj nin garlutran geri ngar

2020

2019

223

0

-335
1 592
1 480

0
0

0
335
337

0

-76

-1 078

0
0

402

0

2020

2019

-t

Ornklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

0

0
0

Not 7 Bokslutsdispositioner
Avsättning

-t

till periodiseringsfond

-1 500
600
-296

600

230

Äterföring från periodiseringsfond

2 210
840

-1 196

2020

2019

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt

-1043

-988

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Totalt redovisad skatt

89
-1 60
-1 113

-435
-1 403

Förändring av överavskrivningar

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt

20

Avstämning av effektiv skatt
2019

2020

Procent Belopp

Procent

5 106

5 681

Redovisat resultat ftire skatt
21,40

Skatt enligt gällande skattesats

-1216

21,40

-59

Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av schabl onränta på periodi seringsfond
Skatteeffekt av skillnad mellan bokförda och
skattemässigt avdragsgilla avskrivningar på fastigheter
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Skatt hänförlig till tidigare års resultat

Belopp

-1 093
-25

165

0

-6

-9

-86

139
20
-435

89
0

Redovisning av tillgång avseende tidigare års
0

0

underskottsavdrag
19,59

Redovisad effektiv skatt
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Not 9 Pågående nyanläggningar och fiirskott avseende materiella anläggningar
2020-12-31

2019-t2-31

103

259
873

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomforda omfötdelningar

490
-249

-1029

344

103

Not l0 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2020-12-31

2019-12-31

0

709

Försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0
0

-622

Utgående redovisat värde

0

0

In gående

anskaffningsvärden

Not 1 I Andra lån gfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31

Ingående anskaffningsvdrden

662

Försäljningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-167
0

-87

0

2019-12-31
40
0

495

622
662

495

662

2020-t2-31

2019-12-31

2 4t2

Avskrivning av uppskt'ivna tillgångar

2 380
-76

Förändring pga ändrad skattesats
Belopp vid årets utgång

0

-75
43

2 304

2 380

Utgående redovisat värde

Not 12 Uppskrivningsfond
Belopp vid årets ingång

Uppskrivnin gar av anläggningstillgångar forändrar ej anläggningarnas skattemässiga restvärde, och som
en konsekvens härav återläggs avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla
kostnader i deklarationen.
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Not 13 Obeskattade reserver
20t9-12-31

2020-12-31
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

7 340

5 970

62

2272

7 402

8242

6

6

2020-12-31

2019-12-31

27 t9

2782

Not 14 Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång

t34

0
0

Ärets avsättningar
Förändring pga ändrad skattesats
Under året återörda belopp

2 630

-177
-20
2 7t9

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

-89

Not 15 Långfristiga skulder

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

Not 16 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fordelning av långfristiga lån

Datum för
ränteändring

Långivare

Lånebelopp

Lånebelopp

2020-12-31
24 250

2019-12-31

2020-10-22

0

27 t38

202t-09-15

54 000
28 7t2
30 000
22 000

54 000
28 712
30 000

0

40 275

158 962

180 125

55 000

67 412

2023-11-13

Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

2022-09-15

2022-09-15
2024-02-16
2020-03-19

Kortfristig del av långf istig skuld
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Not 17 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 158 962 tkr (180 125 tkr) redovisas under öljande poster i balansräkningen.

2020-12-3t

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

2019-12-3L

103 962

112 712

lo3 962

ltz

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

67 412
67 412

55 000
ss 000

Not 18 Justering fiir poster som inte ingår i kassaflödet

2020-12-31

712

2019-12-31

Avskrivningar

5 327

5 201

Nedskrivningar
Äterföring av nedskrivningar
Vinst vid fiirsäljning av anläggningstillgångar
Intäktsfofi bidrag investeringsstöd

3 495

0
0

-4268

I 20t
-366
s 389

-58
-366
4 777

2020-12-31

2019-12-31

4 134

4 865
4 865

Not 19 Eventualfiirpliktelser
Eventual forpliktelser

4 134

Not 20 Uppgifter om moderföretag
Moderftiretag i den minsta koncern där foretaget ingår och soln upprättar koncernredovisning är
Melleruds kommun med organisationsnummer 212000-1488 med säte i Mellerud.

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-l9 innebåir en ny situation for samhället och många frågestältningar som måste hanteras lor både
arbetsgivaren och den enskilde. Vi ser i nuläget ingen väsentlig påverkan på vår verksamhet och med våra
implementerade försiktighetsåtgärder bedömer vi enligt vår riskanalys inte att vi behöver känna oto över
att bolaget inte kommer klara dess finansiella åtagande på 12 månaders sikt.
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Not 22 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportftilj används
ränteswapar.
Utestående ränteswapavtal uppgår
(5,5 mkr) i avtalen.

till

175 mkr (140 mkr). Per 2019-12-31finns ett undervärde på 3,0 mkr

Den genomsnittliga räntebindningstiden ftir den totala skuldportöljen uppgår till3,79 är (1,27 är).
Nedan framgår bolagets lorfalloprofi I (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen:

Inom I år
Inom 1-5 år
Inom 6-10 år
Summa

2020
64 rnkr

2019

35 mkr
60 mkr
159,0 mkr

115 mkr
0 mkr
180,1 mkr

Resultat- och balansräkningen kommer att öreläggas på årsstämma för fastställelse

Mellerud

Thomas Hagman

Robert Svensson
Ordforande

Sven Eriksson

Martin Andersson

Lisbeth Berglöv

Erik Josefsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har länrnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Göran Arotrsson

Auktoriserad revisor
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Dnr KS 202L1L76

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. faststiilla årsrapporten för VA-verksamheten för tr 2020.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (S 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

. VA-verksamhetens årsrapport 2020.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, 5 109.
o Kommunstyrelsens beslut 202I-04-07, g 70.
BILAGA
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-07

S

70

sida
27

Dnr KS 202L/177

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för är 2020.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verkamheten inom
Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

o

.

o

VA-verksamhetens årsrappoft 2020,
Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 202t-04-06, 5 109.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för VA-verkamheten för år 2020.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes

80

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOESPNOTO KOLL

Sammanträdesdatum
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u

nstyrelsens

a
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202r-04-06

s 109

sida
3

Dnr KS 20211L77

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för tr 2020.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (S 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrappoft för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetens årsrapport 2020.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrappoften för VA-verksamheten för 3r 2020.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida.

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

j

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Sam hä llsbygg nadsförvaltningen

Datum
2021-03-16

Diarienummer

Sida

KS20211176

1 (1)

Kommunfullmäktige

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för 3r 2020.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

o

VA-verksamhetens årsrapport 2020.

Anders Broberg
VA-chef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas
Sa m hä

I

till

lsbygg nadschefen

Enhetschefen VA
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltn ingen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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METLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kommu nstyrelseförva ltn i ngen

2021-04-14

Änenor g

Dnr KS 2021/175

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för är 2020.

2. årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverkamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

o Renhållningsverksamhetens årsrappoft 2020.
r Samhällsbygg nadsförualtningens tjä nsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 202L-04-06,5 110.
o Kommunstyrelsens beslut 202I-04-07, 9 71.
BILAGA
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SAM MANTRAD ESPROTO KO LL

Sammanträdesdatum

202r-04-07

Kommunstyrelsen

g7r

sida
28

Dnr KS 202t1175

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020,

2. årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verkamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrappoft för Renhållningsverksamheten

inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

.
r
o

Renhållningsverksamhetens årsrappoft 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningens $änsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, 5 110.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskotlets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrappoften för Renhållningsverksamheten för år 2020.

2. årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

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

Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

S

a

202t-04-06

rbetsutskott

110

sida
4

Dnr KS 202t1I75

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Renhållningsverksamhetens årsrapport 2020.
Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för

tr 2020.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes

85
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhä llsbyggnadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
2021-03-16 KS202rlr75

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2020.

2. årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten

inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

.

Renhållningsverksamhetens årsrapport 2020

Suzanne Håkansson
Renhållningschef

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas
Sa m hä

I

till

lsbygg nadschefen

Enhetschefen Renhållning
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Samhällsbyggnadsförvaltni ngen

464 BO MELLERUD
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSTISTA
i

n

202r-04-L4

ge n

ÄRrnoe ro

Dnr KS 2AZUL74

Fjärruärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för är 2020.

2. årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 202O.

Beslutsunderlag

. Fjärruärmeverksamhetens årsrapport 2020,
. Samhä llsbygg nadsförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-06,5 114.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, g 84.
i

BILAGA
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SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum

S

sida

2021-04-07

Kommunstyrelsen

84

43

Dnr KS 20211L74

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för Fjärruärmeverksamhetens för tr 2020.

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida

Sammanfattning av ärendet
Fjärruärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverkamheten

inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

o Fjärruärmeverksamhetens årsrapport 2020.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut Z02L-04-06,5 114.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

Kommunfullmäktige besluta r att

1, fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverkamhetens för år 2020,

2. årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes

88
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Sammanträdesdatum
Komm

u

202r-04-06

nstyrelsens arbetsutskott

5 1r4

sida
8

Dnr KS 2021/174

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för är 2020.

2. årsrappoften görs tillgänglig genom publicering

på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna,
Samhällsbyggnadsförualtningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Fjärrvärmeverksamhetens årsrappoft 2020.
Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärruärmeverksamhetens för är 2020.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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a

{lI'

t
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II

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbyggnadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
2021-03-16 KS202rlr74

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2020.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2020.

Beslutsunderlag

.

Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2020

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Peter Mossberg
Enhetschef Fastig heter/tjärrvärme

Beslutet skickas till
Sam hä llsbygg nadschefen

Enhetschefen fjärrvärme/fastighet
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

90

kommunen@mellerud.se

FöREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

n

202L-O4-t4

ge n

Dnr KS 20211154

ARENDE 11

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O2O
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdireKionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verkamhet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verkamhetsåret 2020 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020.
Förbundet redovisar för är 2020 ett balanserat resultat om 2 610 tkr inklusive sotningsverksamheten. Förbundets positiva resultat beror bland annat på ersättning för
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för utbildningar och övningar till följd av Covid-19

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisni ng 2020
med begäran om ansvarsfrihet.
o Revisionsberättelse.
o Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020,
o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 202L-02-22, g 4.
. Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, 9 79.
o Kommunstyrelsens beslut 202t-04-07, g 58.
u

i
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Sammanträdesdatum

202r-04-07

Kommunstyrelsen

Dnr KS 20ZI|L54

5s8

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O2O
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Ätusborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2020 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020.
Förbundet redovisar för år 2020 ett balanserat resultat om 2 610 tkr inklusive sotningsverksamheten, Förbundets positiva resultat beror bland annat på ersättning för
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för utbildningar och övningar till följd av Covid-19.

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisni ng 2020
med begäran om ansvarsfrihet.
r Revisionsberättelse.
. Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020.
. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 202I-02-22, S 4.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

o

Arbetsutskottets beslut 202I-03-23, 9 79.

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kom m

u

nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2021-O3-23

rbets utskott

Dnr KS 202L1L54

s7e

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
a nsvarsfri het f ör 2020 å rs verksamhet'

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF), bokslut och årsredovisning för
verksamhetsåret 2020 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020.
Förbundet redovisar för är 2020 ett balanserat resultat om 2 610 tkr inklusive sotningsverksamheten. Förbundets positiva resultat beror bland annat på ersättning för
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för utbildningar och övningar till följd av Covid-19.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisni ng 2020
med begäran om ansvarsfrihet.
o Revisionsberättelse.
r Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2020'
e Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 202L-02-22, 5 4.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet tör 2020 års verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes sig
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Datum
2021-03-11

Diarienummer

Sida

KS202Llr54

1 (1)

Kommunfullmäktige

Norra Alvsborgs räddningstjänstförbund - årsredovisning för
verksamhetsåret 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄnf), bokslut och årsredovisning för

verksamhetsåret 2020 har godkänts av direktionen och granskats av revisionen som
föreslår medlemskommunerna att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2020,
Förbundet redovisar för är 2020 ett balanserat resultat om 2 610 tkr inklusive sotningsverksamheten. Förbundets positiva resultat beror bland annat på ersättning för
sjuklönekostnader samt lägre kostnader för utbildningar och övningar till följd av Covid-19

Beslutsunderlag

.
r
.
.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning 2020
med begäran om ansvarsfrihet.
Revisionsberättelse.
Revisionsrappoden Granskning av årsredovisning 2020.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) beslut 2OZI-02-22, S 4.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddni ngstjänstförbu nd

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

94
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Norra Älvsborgs
Räddni

n

gstiänstförbund

Datum
202r-o3-ro

Diarienr
5010-2021"-101-6

Kommunfullmäktige
Medlemskommuner, NÄRF

Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020
Direktionen har den 22 februari 2A27, dnr 50L0-2021-L0L-L $ 4, tagit beslut om fastställelse av
bokslut och årsredovisning för 2020 inkl. resultat- och balansräkning samt kassaflödeanalysanalys för
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Revisorerna har genomfdrt bokslutsgranskning för verksamhetsåret den 25 februari 2A2L, se bilagda
handlingar.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Direktionen i Norra Älvsborgs
n ingstjä nstförbu nd avseende ve rksa m hetså ret 2020.

Rädd

Trollhättan 2021-O3-10

**

t

l,r,*
bU;
lc'Uv \u1Ål
JlÅ
Monica Hanson
v

Hans Därnemyr

Ordförande

Förbundschef

Sändlista
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

464 80 Mellerud

Melleruds kommun

Trollhättans Stad
461 83 Trollhättan

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Eilagor:

o
r
r
.

Protokollsutdrag 7027-A2-22, S 4 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för 2020.
Revisionsberättelse är 2O2O
Granskning av årsredovisning 2020
Ärsredovisning år 2020, NÄRF

Norra Älvsborgs

E-post:

Räddn ingstiänslförbund

Telefon växe[:
0521-26 59 00

Larmvägen

Organisationsnr

info@brandl"12.s-e
Webb:

222000-o95A

www.brand112.se

t

46L38 Trollhåttan

95

Diarienr
5010-2021-101-1

Datum

Norra Älvsborgs

202r-02-22

Räddningstjänstförbund

Sammanträdesprotokoll för Direktionen NARF
Plats och tid

Norra Älvsborgs

Rä

ddningstjä nst, Troll hättan k|.09:00-11: 25

Beslutande

Monica Hanson

(S)

Trollhättan, Ordförande

Vänersborg
Kjell Nilsson
Pia Fogelberg ( M) Trollhättan (S1-6)
Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg
(S)

Magnus Bandgren (C) Färgelanda
Roland Björndahl (M) Mellerud

öuriga deltagande

Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Kent Nlmkvist (C) Trollhättan, tjänst8örande ersättare (57)
Dan Äberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Pontus Westerman Hansson (SD) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare
Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef
Anders Gillek stf. räddningschef
Bodil Bra mfors, ekonomichef
An n Gustavsson, förvaltningsassistent
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Norra Älvsborgs
Räddn in gstjänstförbund
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202r-02-22

Diarienr
5010-2021-101-1

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ:
Protokollfrån

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

sammanträde:

2O2O-A2-22

Datum då tillkännagivandet publiceras:
Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör:

2020-03-08

2024-03-29

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan
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Norra Älvsborgs
Räddn i ngstjänstförbund

Datum

Diarienr
5010-zAU.-1.0L-1

2021-02-22

5 4 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Förbundet har tagit fram bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020 inkl. resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys.
Bodil Bramfors lämnade en redogörelse över större awikelser från budget som påverkat det
ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2020. lnformation lämnades även kring genomförd
revision av PWC Revisionsbyrå AB. Förtroendevalda revisorer kommer att utföra bokslutsgranskning
för verksamhetsåret 2020 den 25 februari 2021 och avger därefter revisionsberättelse till förbundet.

Direktionen föreslås besluta att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020 inkl.
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Vidare föreslås direktionen besluta, att uppdra åt
ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte
pavrsar nagra avvlKerser.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
Direktionen beslutade vidare att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, under
förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några awikelser.

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstf örbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

E-post:

Telefon växel:
052L-26 59 00
Organisationsnr:

Webb:

222004-0950

www.brandlL2.se
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info@bfand1L2.se

Till

förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisorerna

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Revisionsberättelse för är 2020

Vi

har granskat kornmunalfcirbundets verksamhet under år 2020. Granskningen har

utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt
revisionsreglemente. Granskningen har genornförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedörnning och ansvarsprövning.
Granskningsresultat avseende årsredovisning flarngår av bifogad revisionsrapport som
utarbeta{s av PwC.

Vi bedömer

att:

Vi bedömer sammantaget att kommunalftirbundet i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen till övervägande
del är ftirenligt med de frnansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Det saknas verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning i budget
2020. Direktionen har i handlingsprogrammet 2016-2018, med örlängning till år
2020, beslutat om fyra övergripande verksamhetsmåI. Målen ftiljs inte upp i
årsredovisningen vilket avviker mot LKBR l0 kap 8 $.

Vi tillstyrker att
Förbundsdirektionen och de enskilda örtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet

Nona Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning ft)r är 2A20 godkänns.

Trollhättan

2A21 -A2-25

,ha'z'; rtt
Joacim Magnusson
Utsedd av Melleruds kommun

T
Utsedd

kommun

'Per-Olof Blixt
Utsedd av Trollhättans

Roger
Utsedd av Färgelanda kommun
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat Norra
Älvsborg Räddningstjänstförbund årsredovisning för period en 2020-01-01 - 2020-12'31
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen tör är 2020'
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen
beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:

Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisninge
n upplysning om
verksamhetens

Uppfyllt

utfall,

verksamhetens
finansiering och
den ekonomiska

Grundat på vår granskning bedömer vi
att årsredovisningen lämnar upplysning
om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen.

o
o
o

ställningen?

Är
årsredovisninge
ns resultat
förenligt med de
målfullmäktige

Kan ej bedömas
Förbundet har fastställt fi7ra finansiella

målför god ekonomisk hushållning,

beslutat

varav tre bedöms uppfyllda och ett mål
bedöms inte.

avseende god
ekonomisk

Vi konstaterar att två av fyra mål tar sin

hushållning?

utgångspunkt i ett längre tidsperspektiv
än ett år. Vi anser därför att dessa två
flnansiella må1, intäkter och samarbete,
inte är utformade på eft sådant sätt att

de utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år. Mot
bakgrund av ovanstående kan vi inte
göra någon bedömning huruvida
resultatet är förenligt med målen. I övrigt
gör vi inte någon annan bedömning än
förbundsdirektionen.
Vad gäller verksamhetsmässiga mål för
god ekonomisk hushållning har
direktionen inte fastställt några mål för
2020 ibudget. Verksamhetsmålen i
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handlingsprogrammet sker inte i
årsredovisningen utan i sidoordnat
dokument, vilket formellt inte är förenligt
med LKBR.

Är
räkenskaperna
allt väsentligt

Uppfyllt
i

rättvisande?

Utifrån ovan iakttagelser har vi
uppmärksammat poster som till nästa år
behöver utredas. Vi har emellertid inte
noterat någon större awikelse med
resultatpåverkan. Således bedömer vi
att räkenskaperna i allt väsentligt är
räftvisande.

o
o
o

Rekommendationer
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att:
Förbundet, tillsammans med medlemskommunerna, går igenom den finansiella
överenskommelsen avseende hantering av pensioner.
Förbundet går igenom helt avskrivna materiella anläggningstillgångar i syfte att
se om det finns ett utrangeringsbehov.
a

Förbundet utreder om sotningsenhetens resultat kan balanseras över åren eller
om det ska resultatföras.

!
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk ställning.
Direktionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och

årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 $ bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas tillfullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen'

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är uppräftad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
a

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

a

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

a

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

o
o
o
r

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

-.3
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta kan
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och
verksamheter.

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i
"Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation
"RU Granskning av årsredovisning".

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den fi nansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2A21-02-22 och
medlemskommunernas respektive fullmäktige behandlar årsredovisningen under april

mänad2O21.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonomichef
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Iakttagelser och bedömningar
Verksam hete ns utfa ll, verksamhetens finansieri ng och ekonomisk stä

ll ni

ng

lakttagelser
Förva ltni

n

gsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak de kraven enligt tillämpliga delar av LKBR
och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning
Arsredovisningen innehåller en driftredovisning. Det framgår hur utfallet förhåller sig till
den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

I

nvesteri n gsredovi sni ng

Arsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
lnvesteringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av kommunalförbundets
investeri ngsverksamhet.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning aft anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för är 2020.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap. 1 $ ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål
för en god ekonomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen.
Enligt årsredovisningen innebär god ekonomisk hushållning att förbundet uppfyller
finansiella mål och samtidigt visar att verksamhetsmålen uppfylls.

Finansiella mål
Direktionen har i samband med fastställande av budget 2020 beslutat om fyra finansiella
mål inom ramen för god ekonomisk hushållning;

.
.
.

(1) trtÄRF ska planera långsiktigt för att möjliggöra investeringar avseende
fordon och andra tillgångar som krävs för att driva verksamheten enligt
framtagen mål- och verksamhetsplan.
(2) Förbundet ska öka sina intäkter genom att aktivt arbeta för att fler kunder
ansluter till befintliga resurser såsom ledningscentralen (LC54).

(3) Förbundet ska arbeta aktivt för att effektivisera samarbetet med andra
räddningstjänster avseende resurser och räddningsaktioner i varandras områden

}
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a

(4) Förbundet ska inte ha någon låneskuld, investeringar ska finansieras med

Utvärdering av måluppfyllelse i årsreclovtsningen

Finansiella mål

Utfall2020

Bedömd måluppfyllelse

NÄRF ska planera långsiktigt för att möjliggöra
investeringar avseende fordon och andra
tillgångar som krävs för att driva verksamheten
enligt framtagen mål- och verksamhetsplan

Finns ej

Målet är uppnått

Förbundet ska öka sina intäkter genom att
aktivt arbeta för att fler kunder ansluter till
befintliga resurser såsom ledningscentralen

Finns ej

Målet är uppnått

Förbundet ska arbeta aktivt för att effektivisera
samarbetet med andra räddningstjänster
avseende resurser och räddningsaktioner i
varandras områden

Finns ej

Utvärderas inte

Förbundet ska inte ha någon låneskuld,
investeringar ska finansieras med befintliga
medel

70 tkr

Målet är uppnått

(1C54)

Mål för verksamheten
Vi noterar aft det saknas verksamhetsmål kopplade till God ekonomisk hushållning
fastställd budget för verksamhetsåret 2020.

i

Förbundsdirektionen har i handlingsprogrammet för verksamhetsåret 20'l 6-201 8, som
förlängts fl|2020, beslutat om fyra övergripande verksamhetsmå|. Målen saknar
målvärden och mätetal och uppföljning av handlingsprogrammet sker inte inom ramen
för årsredovisningen utan i sidoordnat dokument.
Bedömning
Förbundet har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning, varav tre
bedöms uppfyllda och ett mål bedöms inte.

Vi konstaterar aft två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre tidsperspektiv än ett
år. Vi anser därför att dessa två finansiella mål, intäkter och samarbete, inte är
utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att utvärdera för vart enskilt
år. Mot bakgrund av ovanstående kan vi inte göra någon bedömning huruvida resultatet
är förenligt med målen. I övrigt gör vi inte någon annan bedömning än
forbundsdirektionen.
Vad gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har direktionen inte
fastställt några mål för 2O2O i budget. Verksamhetsmålen i handlingsprogrammet
utvärderas inte inte i årsredovisningen utan i sidoordnat dokument, vilket formellt inte är
förenligt med LKBR.
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Rättvisande räkenskaperl
lakttagelser
Vi har inte kunnat verifiera ingående balanser vad gäller materiella anläggningstillgångar
utifrån erhållet anläggningsregister. Vi noterar awikelse från rekommendation R4
Materiella antäggningstillgängar sorn anger att en materiell anläggningstillgång inte ska
redovisas som en tillgång när den avyftrats eller slutligen tagits ur bruk. I erhållet
anläggningsregister finns det ett flertal tillgångar som inte längre är i bruk. Restvärdet på
tillgångarna är 0 kr och ger inte någon effeK på resultaträkning eller balansomslutning i
bokslut 2020.
Enligt en finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna
kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos
medlemskommunerna. Anställdas intjänade pension från och med 1998 belastar
förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som en indirekt skuld.
Förbundet redovisar en del av skulden som en fordran mot medlemskommunerna som
per balansdag uppgår beloppet till 34 360 tkr.
I likhet med föregående år noteras att det bland kortfristiga skulder finns en post
uppgående 2,1 mnkr med ett positivt saldo. Det blir ingen resultatpåverkan men
balansomslutningen blir fel.
Förbundet bedriver sotningsverksamhet där enhet sotning redovisade ett resultat på -58
tkr för 2020.1 2019 års årsredovisning redovisades två resultaträkningar, en för
sotningsverksamheten och en för räddningstjänsten. I år redovisas en samlad
resultaträkning där sotningsverksamhetens resultat eliminerats mot ett avräkningskonto
i balansräkningen till kommande år. Resultatet för sotningsverksamheten balanseras i
ny räkning och påverkar således inte resultatet för räddningstjänsten.
Bedömning
Utifrån ovan iakttagelser har vi uppmärksammat poster som till nästa år behöver
utredas. Vi har emellertid inte noterat någon större avvikelse med resultatpåverkan
Således bedömer vi att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

1

Med .äkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resuhaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar

Uppfyllt

årsredovisninge
n upplysning om

verksamhetens
utfall,

verksamhetens
finansiering och

Grundat på vår granskning bedömer vi
att årsredovisningen lämnar upplysning
om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen.

o
o
o

den ekonomiska
ställningen?

beslutat

Kan ej bedömas
Förbundet har fastställt fi7ra finansiella
målför god ekonomisk hushållning,
varav tre bedöms uppfyllda och ett mål
bedöms inte.

avseende god
ekonomisk

Vi konstaterar aft två av fyra mål tar sin

Är
årsredovisninge
ns resultat
förenligt med de
målfullmäktige

hushållning?

utgångspunkt i ett längre tidsperspektiv
än ett år. Vi anser därför att dessa två
finansiella må|, intäkter och samarloete,
inte är utformade på ett sådant sätt att
de utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år. Mot
bakgrund av ovanstående kan vi inte
göra någon bedömning huruvida
resultatet är förenligt med målen. I övrigt
gör vi inte någon annan bedömning än
förbundsdirektionen.
Vad gäller verksamhetsmässiga mål för
god ekonomisk hushållning har
direktionen inte fastställt några målför
2A2O i budget. Verksamhetsmålen i
handlingsprogrammet sker inte i
årsredovisningen utan i sidoordnat
dokument, vilket formellt inte är förenligt
med LKBR.
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o
o
o

Uppfyllt

Är
räkenskaperna
allt väsentligt
rättvisande?

i

Utifrån ovan iakttagelser har vi
uppmärksammat poster som behöver
utredas till nästa bokslut. Vi har
emellertid inte noterat någon större
awikelse med resultatpåverkan.
Således bedömer vi att räkenskaperna
allt väsentligt är rättvisande.

i

Rekommendationer
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi direktionen att:

.

Förbundet, tillsammans med medlemskommunerna, går igenom den finansiella
överenskommelsen avseende hantering av pensioner.

a

Förbundet går igenom helt avskrivna materiella anläggningstillgångar i syfte att
se om det finns ett utrangeringsbehov.

a

Förbundet utreder om sotningsenhetens resultat kan balanseras över åren eller
om det ska resultatföras.

't0
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2021-02-25

DanielLarsson

Rebecca Lindström

Auffiortserad revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseOoopers AB (org nr 5560296740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorema enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan/avtal.
PwC ansvarar inte utan sårskift åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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FöREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

2021-o4-14

nstyre lseförva ltn i n gen

Änenoe rz

Dnr KS 201416t9

Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. upphäva Handikappolitisk plan - måldokumenf daterad 25 maj 2007.
2. fastställa Tillgänglighetspolrcy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller

även för AB

Melleruds Bostäder,

3, fastställa

Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder,

Sammanfattning av ärendet
Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för Kommunikation
och säkerhet och sektorchefen för Stöd och seruice att utarbeta ett förslag till tillgänglighetsoch användbarhetsplan, Av förslaget ska bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar
idag och vad som åstadkommits, Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och
finansiering. Förslaget ska framtagits efter dialog med funktionshindersorganisationerna.
Den 17 november gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till enhetschefen för
kommunikation och säkerhet att remittera tillgänglighetspolicy och Handlingsplan för arbete
med tillgänglighet i Melleruds kommun 202I-2023 till externa myndigheter och interna nämnder
för synpunkter. Redovisning av uppdraget ska ske 23 mars 202L.
Samtliga remissparter har inkommit med svar, Remissvaren har sammanställts och
handläggarna har kompletterat dessa med kommentarer och förslag till hantering, Justeringar
av handlingarna har gjorts med spåra ändringarfunktionen jämfört med versionen från
17 november 2O20.
Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete med
tillgänglighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med två bilagor. I den
ena bilagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan består av en beskrivning av
utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och kan även användas som
kunskapsunderlag, Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans kaftan för Melleruds
kommuns arbete med tillgänglighet 202I-2023.
Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre representanter
från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från samtliga förvaltningar, bolaget
och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms ha varit en framgångsfaktor för arbetet.

Beslutsunderlag

. Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till hantering
o Förslag till Tillgänglighetspolicy
r Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 202L-2023
. Nulägesinventering
o Uppdrag från kommunchef
. Komm nstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, S 84.
. Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, 5 66.
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Sammanträdesdatum

S

sida

202r-04-07

Kommunstyrelsen

66

2L

Dnr KS 20141619

Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1,

upphäva Handikappolitisk plan

-

2, fastställa TillgängligheBpolicy för

måldokumenf daterad 25 maj2007.
Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB

Melleruds Bostäder.
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder'

3. fastställa

Sammanfattning av ärendet
Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för Kommunikation
och säkerhet och sektorchefen för Stöd och service att utarbeta ett förslag till tillgänglighetsoch användbarhetsplan. Av förslaget ska bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar
idag och vad som åstadkommits. Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och
finansiering. Förslaget ska framtagits efter dialog med funktionshindersorganisationerna.
Den 17 november gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till enhetschefen för
kommunikation och säkerhet att remittera tillgänglighetspolicy och Handlingsplan för arbete
med tillgänglighet i Melleruds kommun 202L-2023 till externa myndigheter och interna nämnder
för synpunkter. Redovisning av uppdraget ska ske 23 mars 202I.
Samtliga remissparter har inkommit med svar, Remissvaren har sammanställts och
handläggarna har kompletterat dessa med kommentarer och förslag till hantering. Justeringar
av handlingarna har gjorts med spåra ändringarfunktionen jämfört med versionen från
17 november 2020.
Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete med
tillgängilighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med två bilagor. I den
enå Oitagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan består av en beskrivning av
utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och kan även användas som
kunskapsunderlag. Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans kartan för Melleruds
kommuns arbete med tillgänglighet 2021-2023.
Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre representanter
från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från samtliga förvaltningar, bolaget
och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms ha varit en framgångsfaktor för arbetet.

Beslutsunderlag

. Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till hantering
o Förslag till Tillgänglighetspolicy
. Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 202L-2023
. Nulägesinventering
o Uppdrag från kommunchef
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2O2t-03-23, 5 84.
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Sammanträdesdatum

z02t-04-07

Kommunstyrelsen

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

1.

upphäva Handikappolitisk plan

-

2. fastställa Tillgänglighetspolicy för

måldokumenf daterad 25 maj 2007.
Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB

Melleruds Bostäder,
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder'

3. fastställa

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

Justerandes sig
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Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

-

måldokument daterat 25 maj 2007.

1.

upphäva Handikappolitisk plan

2.

fastställa Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB
Melleruds Bostäder.
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder.

3. fastställa

Sammanfattning av ärendet
Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för Kommunikation
och säkerhet och sektorchefen för Stöd och service att utarbeta ett förslag till tillgänglighetsoch användbarhetsplan. Av förslaget ska bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar
idag och vad som åstadkommits. Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och
finansiering. Förslaget ska framtagits efter dialog med funktionshindersorganisationerna.
Den 17 november gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till enhetschefen för
kommunikation och säkerhet att remittera tillgänglighetspolicy och Handlingsplan för arbete
med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023 till externa myndigheter och interna nämnder
för synpunkter. Redovisning av uppdraget ska ske 23 mars 2021.
Samtliga remisspafter har inkommit med svar. Remissvaren har sammanställts och
handläggarna har kompletterat dessa med kommentarer och förslag till hantering, Justeringar
av hanåiingarna har gjorts med spåra ändringarfunktionen jämfört med versionen från
17 november 2020.
Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete med
tillgänglighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med Wå bilagor. I den
ena bilagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan består av en beskrivning av
utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och kan även användas som
kunskapsunderlag. Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans kartan för Melleruds
kommu ns arbete med tillgänglighet 202L-2023.
Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre representanter
från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från samtliga förvaltningar, bolaget
och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms ha varit en framgångsfaktor för arbetet,

Beslutsunderlag

r
o
r
o
o
r

Justerandes

Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till hantering
Förslag till Tillgänglighetspolicy

Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 202L-2023
Nulägesinventering
Uppdrag från kommunchef
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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sida
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t4

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

-

måldokument daterat 25 maj 2007.

1.

upphäva Handikappolitisk plan

2.

fastställa Tillgänglighetspolicy for Melleruds kommun. Dokumentet gäller även för AB
Melleruds Bostäder.
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 202I-2023.
Dokumentet gäller även för AB Melleruds Bostäder.

3. fastställa

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Tillgänglighetspolicy samt Handlingsplan för arbete med
tillgänglighet i Melleruds kommun 2021-2023, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige

1. Upphäver Handikappolitisk plan - måldokument daterat 25 maj 2007.
2. Fastställer Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommun. Dokumentet gäller
även för Mellbo.

3,

Fastställer Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun
2021-2023. Dokumentet gäller även för Mellbo,

Sammanfattning av ärendet
Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet och sektorchefen för Stöd och seruice att utarbeta ett
förslag till tillgänglighets- och användbarhetsplan. Av förslaget ska bland annat
framgå hur Melleruds kommun arbetar idag och vad som åstadkommits, Vidare ska
förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och finansiering. Förslaget ska
framtag its efter d ia log med fu n ktionsh i ndersorga n isationerna,
Den 17 november gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till enhetschefen
för kommunikation och säkerhet att remittera tillgänglighetspolicy och
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 202L-2023 tll
externa myndigheter och interna nämnder för synpunkter. Redovisning av
uppdraget ska ske 23 mars 202L.
Samtliga remissparter har inkommit med svar. Remissvaren har sammanställts och
handläggarna har kompletterat dessa med kommentarer och förslag till hantering.
Justeringar av handlingarna har gjorts med spåra ändringarfunktionen jämfört med
versionen frän L7 november 2020.
Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete
med tillgänglighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med
wå bilagor. I den ena bilagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan
består av en beskrivning av utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och
kan även användas som kunskapsunderlag, Policyn och handlingsplanen utgör
tillsammans kartan för Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet 2021-2023.

*r

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltnin gen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre
representanter från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från
samtliga förvaltningar, bolaget och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms ha varit en
framgå ngsfa ktor för a rbetet.

Beslutsunderlag

.
o
r
o
.

Sammanställning av remissvar, kommentarer och förslag till hantering
Förslag tillTillgänglighetspolicy
Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 2021-

2023
Nulägesinventering
Uppdrag från kommunchef

Beskrivning av ärendet
Bakorund
Socialnämnden beslutade den 16 december 20L4, g 113, att begära att kommunstyrelsen beslutar om att en revidering av den nu gällande handikappolitiska
planen görs och att socialnämnden som facknämnd får uppdraget att genomföra
revideringen och att kommunstyrelsen blir sammanhållande i det förvaltningsövergripande arbetet.

Arbetsutskottet beslutade den 14 januari 2015, 5 2, att ge kommunchefen i
uppdrag att, tillsammans med ansvariga inom berörda förualtningar, ta fram ett
förslag till ny tillgänglighetsplan.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2016, 5 206, att återremittera
TillgängligheB- och användbarhetsplanen för föfidligande enligt förd diskussion

Arbetsutskottets beslutade den 14 januari 2020, $ 9, att

1.

ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till en Tillgänglighets-

2.

och användbarhetsplan för Melleruds kommun.
en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde
den 5 maj 2020.

Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet och sektorchefen för Stöd och seruice i uppdrag att
utarbeta ett förslag till tillgänglighets- och användbarhetsplan. Av förslaget ska
bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar idag och vad som
åstadkommits. Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och
finansiering. Förslaget ska framtagits efter dialog med
fun ktionshindersorga nisationerna,
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och sektorchefen för Stöd och
service lämnade en delredovisning av pågående arbete vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 19 oktober 2020. Vid mötet beslutades om att inte förlänga tiden
för uppdraget. Frågan om remiss kan tas upp på nytt i samband med att
uppdraget överlämnas för politisk beredning.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 november 2020 fick enhetschef för
kommunikation och säkerhet i uppdrag att remittera tillgänglighetspolicy och
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 202I-2023 tll
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externa myndigheter och interna nämnder för synpunkter' Redovisning av
uppdraget ska ske 23 mars 202L.
Analys
Melleruds kommun har en Handikappolitisk plan sedan 2007 samt en aktiv
samverkan med funktionshindersorganisationerna genom Kommunala
funktionshinderrådet och Ritningsgranskarrådet.

UtgångspunKerna för en kommuns arbete med tillgänglighet härleds främst till:

.
e
.
.
.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diskrimineringslagen

Funktionshinderspolitikensmål
Principen om universell utformning
Andra relevanta författningar.

Handläggarna för ärendet sedan juni 2020 konsulterade Länsstyrelsen i Västra
Götaland om tillvägagångssättet för att ta fram handlingsplanen. Vid en remiss av
policy och handlingsplan bör förslagen översändas till Länsstyrelsen.
Även Tanums kommuns arbete med tillgänglighet har tjänat som föregångare.
Under våren besökte även företrädare från Tanum Melleruds kommun för att
berätta om sitt arbete.
Myndigheten för delaktighet har material som stöd för tillgänglighetsarbete. Främst
har vägledningen Riv hindren använts, även om denna vänder sig till statliga
myndigheter.
Det prakfiska arbetet
september presenterades förslag till arbetsupplägg för framtagandet av planen
för Kommunala funktionshinderrådet. Rådet valde samtidigt tre representanter till
arbetsgruppen,

I

Arbetsgruppen har träffats tre gånger:

r
o
r

Vid första mötet gavs en utbildning om tillgänglighet. Förslag till policy
diskuterades och arbetet med nulägesanalysen inleddes.
Vid andra mötet redovisade deltagarna sina nulägesbilder och arbetet med
handlingsplanen inleddes,
Inför tredje tillfället hade deltagarna fått ett förslag till handlingsplan och
finansiering vilka diskuterades på mötet.

Arbetsgruppen bedöms varit en framgångsfaktor för arbetet där enighet,
arbetslust, god uppslutning och gott samarbetsklimat rått, Av det skälet vill vi rikta

ett tack till samtliga deltagare,
Vid beredningen av ärendet hos kommunchefens ledningsgrupp föredrogs att
kommunstyrelsen pekas ut som samordningsansvarig för det övergripande arbetet
enligt handlingsplanen med stöd från övriga förvaltningar, vatför förslaget justerats
något.
En symbol har tagits fram för Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet och
kan användas på föreliggande dokument och vid redovisning om eller presentation
av arbetet. Symbolen består av sex händer i olika färger och finns även i vita
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händer för att kunna användas på mörka bakgrunder, exempelvis kommunens blå
grafiska profil.
Remissen

Nulägesanalysen, policyn och tillgänglighetsplanen har remitterats till samtliga
nämnder, Melleruds Bostäder AB, Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelsen
Västra Götalands län. Remisstiden har varat från 24 november till och med 29
januari 202LTvä sent inkomna svar har tagits med i remissammanställningen
eftersom det ansetts vara en viktig del av förankringen, att alla nämnder och

i

styrelsen behandlat remisen.
Samtliga parter har inkommit med svar. Dessa synpunkter sammanfattas och
kommenteras i en särskild bilaga tillsammans med förslag till hantering. Förslagen
till hantering har bearbetats in föreliggande handlingar och redovisas med spåra
ändringar jämfört med versionen daterad 17 november 2020.
överväganden
Handlingsplanen föreslås gälla 2021-2023. Dels bedöms det som rimlig tid att
genomföra föreslagna aktiviteter, dels kan ny handlingsplan tas fram året efter
ordinarie val till kommunfullmäktige.

Dokumentet har fått namnen Tillgänglighetspolicy och Handlingsplan för
tillgänglighet i Melleruds kommun. Det finns en tanke med att inte inkludera ordet
'hnvändbarhet" eftersom något som inte är användbart är inte heller tillgängligt
en igt Mynd ig heten för dela ktig hets defi n ition.
I

Med kommunen menas kommunens egen verksamhet, där vi bedriver verkamhet
och har ansvar, genomgående i dokumenten, Detta omfattar både nämnder och

kommunens helägda bolag.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bygger på att ordinarie medel för investeringar inom kommunstyrelsen
ligger kvar i budget samt att nya medel skjuts till för arbetet frtn 2022. Eftersom
budget för 202I redan är fastställd behöver kostnaderna för det året hanteras
inom befintlig ram. Kostnaderna enligt handlingsplanen bedöms kunna hanteras
inom kommunstyrelsens ram 2021. För 2022 och 2023 behöver kostnader för
tillgänglighetsarbetet tas med i respektive års budget. Kostnaderna för att
ytterl iga re til lgä ngl ig hetsa n passa kom m u nens webbplats behöver berä knas
närmare och tas med i investeringsbudgeten.
Nedan framgår uppskattade kostnader för de övergripande aktiviteterna enligt

handlingsplanen.

Aktivitet

Klaft

Utbildning om funktionsnedsättningar,
bemötande, enkelt avhjälpta hinder och
tillgänglighet för personal som inte tidigare
genomgått utbildning inom området ialla
förvaltningar och bolag
Utbildning om klarspråk och krav på
tillqänqliqhet för komm unens webbredaktörer

2022

Ekonomi
15 000 kr arbetstid

2022

0kr
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ng om h u r til lgän g ig hetsperspektivet
inkluderas vid upphandlingar enligt lagen om
offentlig upphandling och ta fram en
Utred

n

i

I

i

nge

n

2023

15 000 kr arbetstid

2023

50 000 kr/år

2022

0kr

2022

15 000 kr

202r

20 000 kr

202L

24 000 krl år B 000
kr inköp

202L

6 000 kr

2022

10 000 kr

202t

0 kr, arbetstid

2023

0 kr, arbetstid

åtgärdsplan utifrån de brister som
uppmärksammats.

Tillgänglighetsinventering av kommunens
verksamheter och anläggningar med stöd av
tilloänqliqhetsdatabasen sker vaft tredje år
Information till näringslivet via näringslivsrådet
om tillqänqliqhetsdatabasen
Utbildning för dokumentförvaltare i
förualtningar och bolag om hur de skapar
tillqänqliqa dokument.

Information
Verka för att kommunala webbplatser lever
upp till tillgänglighetslagen. Behovsinventering
2021 som underlag till investeringsplanen från

2022
Verktyg för enkel textning av filmer som
publiceras i kommunala kanaler (hemsida och
Facebook).

Producera en folder och en presentation med

allmänt informationsmaterial om tillgänglighet
och hand
minst lättläst
Tillgängliggöra protokoll på från kommunen
orqan på hemsidan
Utreda förutsättningar att inrätta en
samordnare för arbetet med tillgänglighet
motsvarande 10
UWärdera denna plan och ta fram en ny
handlinqspla n från 2024

Slutsatser
Melleruds kommun bedriver idag ett aktivt arbete med tillgänglighet'

Arbetsgruppen har kommit fram till att två fokusområden rekommenderas för att
uryeckla arbetet. Det ena är kunskap. Kunskapär en förutsättning för att förstå
hur behovet av tillgänglighet ser ut och hur vi kan åstadkomma detta i våra
verksamheter. Tillgänglig information är en förutsättning för att våra medborgare
ska kunna ta till sig information från kommunen'
Föreliggande förslag kan bidra till att på ett strukturerat sätt fortsätta uWeckla
kommunens arbete med tillgänglighet 2021-2023 samt har utarbetats av en
arbetsgrupp.
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KOMMUN

Karl Olof Petersson
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Datum
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6 (6)

Anna Granlund
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och säkerhet

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se
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Nämnderna
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Anette Karlsson
Sektorchef Stöd och service
0530-181 s4

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens

S

a

rbetsutskott

380

Sammanträdesdatum

sida

2020-Lr-17

17

Dnr KS 201416L9

Tillgänglighets- och användbarhetsplan för Melleruds kommun,
revidering
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet

besl

utar att

1. godkänna redovisningen av förslag till Tiilgängl@hetspolicy för Melleruds kommunoch
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet 2021-2023'

2. ge enhetschefen Kommunikation och säkerhet i uppdrag att remittera

Tillgänglighetspolicy

för Melleruds kommun och Handlingsplan för arbete med tillgänglighet 2021-2023t\\
externa myndigheter och interna nämnder för synpunkter.

3.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 mars 2021

Sammanfattning av ärendet
Den 3 juni 2020 gav tillförordnad kommunchef i uppdrag till Enhetschefen för Kommunikation
och säkerhet och sektorchefen för Stöd och seruice att utarbeta ett förslag till tillgänglighetsoch användbarhetsplan. Av förslaget ska bland annat framgå hur Melleruds kommun arbetar
idag och vad som åstadkommits. Vidare ska förslaget innehålla en plan för fortsatt arbete och
finansiering, Förslaget ska framtagits efter dialog med funKionshindersorganisationerna.
Föreliggande förslag består av en nulägesanalys som beskriver kommunens arbete med
tillgänglighet fram till 2020, ett förslag till policy och en handlingsplan med Wå bilagor.
I d-en åna bilagan preciseras handlingsplanen. Den andra bilagan består av en beskrivning
av utgångspunkterna för arbetet med tillgänglighet och kan även användas som
kunskapsunderlag. Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans kartan för Melleruds
kommuns arbete med tillgänglighet 2021-2023'
Handlingarna har tagits fram i samverkan med arbetsgruppen som bestått av tre representanter
från Kommunala funktionshinderrådet samt representanter från samtliga förualtningar, bolaget
och sakkunniga. Arbetsgruppen bedöms varit en framgångsfaktor för arbetet.

Beslutsunderlag

o
o
.
o

Förslag till Tillgänglighetspolicy

Förslag Handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Melleruds kommun 202L-2023
Nulägesinventering
Uppdrag från kommunchef

Förslag titl beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1, godkänna redovisningen av förslag till Tillgänglighetspolicy för Melleruds kommunoch
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet 2021-2023.
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att remittera Tillgänglighetspoliry
ftir Melleruds kommun och Handlingsplan för arbete med tillgängfighet 2021-2023t\\
externa myndigheter och interna nämnder för synpunkter.

2. ge enhetschefen

3.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 23 mars 2021
Utdragsbestyrkande

es sign
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Sammanträdesdatum

sida

2020-rL-L7

18

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

Beslutet skickas

till

Enhetschefen Kommunikation och säkerhet

Utdragsbestyrkande

ndes sign
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Nu

lägesi nventeri ng 2020

Som en del av uppdraget att ta fram en ny tillgänglighetsplan ska det bland annat framgå hur
Melleruds kommun arbetar idag och vad som åstadkommits inom området, Av det skälet har en

nulägesinventering genomförts där respektive verksamhet beskriver sitt arbete med tillgänglighet.
Redovisningen inleds med att verkamheten redogör för sitt ansvarsområde samt arbetet med
tillgänglighet utifrån de tre områdena som brukar användas för att beskriva arbetet med tillgänglighet:

.

Tilfgänglighetsperspektiv verksamhet - Beskriv hur nämnden arbetar med tillgänglighet
inom området verksamhet, t.ex. inom verksamhetsplanering, internutbildning,
policydokument, inköp och upphandlingar samt som arbetsgiuare.

.

Tif

fgänglighetsperspektiv information - Beskriv hur nämnden arbetar med tillgänglighet

inom området information, t.ex. inom skriftlig information, webbplaB och e-ffinster, frlm och
tu, telefonsamtal, korespondens och meddelanden, möten och konferenser samt sociala
media.

r

Tiflgänglighetsperspektiv lokaler - Beskriv hur nämnden arbetar med tillgänglighet inom
området verksamhet, t.ex. när det gäller byggnaQ enträ, inredning och utrustning, skötsel
och rutiner, offentliga rummet, samlingslokaler; uteplaB, belysning och förflyttning.

Fu n ktionsh

i

nderrörelsen

Intresset och attityderna från beslutsfattare i kommunen har succesivt förbättrats över tid. En av
anledningarna är det öppna utbytena av synpunkter och information som sker i Kommunala
FunKionshinderrådet och Ritningsgranskarrådet. Nedan beskrivs funktionshinderrörelsens beskrivning
av kommunens arbete med tillgänglighet.

Verksamhet:

.
.
.

IBlC-policy i arbetet.
ökade utbildningskrav och efterutbildningar av assistanspersonal,
Snabb handläggning av bistånd, färdtjänst, bostadsanpassning och arbetet med individuell

o
.
.
o
o
r
.
.

Bemötandet av personal inom hemtjänst och hemsjukvård.
"Fixar Malte"
Funktionshinder-och Ritningsgranskarrådet,
Kommunens kommunikatör och kommunens webbansvarige.
Lyhördhet av förbättringsförslag under planerandet av nya Ängenäs.
Arbetet med listan över "Enkelt avhjälpta hinder",
Personlig hjälp för att kunna rösta vid allmänna val.
Hjälp med att köpa biljetter och reducerat pris för ledsagare till Kulturbrukets arrangemang.

plan.

Information:

.
.
o
o
.
o
.
o

Webbtillgänglighet med möjlighet att t.ex, följa KF-möten via internet.
Talande webb, digitala blanketter och punktskrift,
Kommunens Facebookgrupp.
Driftsinformation via SMS.
Kommunala nyheter i lokaltidningen.
Fortlöpande information och förhållningsregler under pågående pandemi,
Tillgänglighetsdatabasen lever.
Lättläst information på kommunens hemsida.

Lokaler:

o

Arbetet med ldrottshuset, Stinsen och Ängenäsboendet.

1
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.
o
o
.
o
o
.
.
r
.
.
.
.

Iordningställandet av "Dr Saed6ns runda" i Dals Rostock.
Indiankullenslekpark.
Bron över GärdsrudsbäckenrDretäh*ar och området ikring.
Boule-banan,

Inventering och åtgärder med befintliga handikapparkeringar i kommunen.
Dörröppnare till afl'ärer vid torget, t.ex. Team Sportia'
Parkeringar och entr6er vid Rådahallen och nya köpcentret.
Ätervinningscentralen vid Brandstationen.
Arbetet med hörselfrämjande och ljuddämpande åtgärder i kommunens lokaler.
Tillgänglighetsarbeten och utrustning vid örsjöns och Vita Sannars badplatser,
Hörselslingor i kommunens lokaler.
Möjlighet att kostnadsfritt använda möteslokaler som Grindsta- och Erikstadsrummen.
Anpassning av skolors lokaler efter behov'

Kommu nstyrelsen (KS-förualtningen) och

byggnadsnämnden
Ansvarsområde och organisation

o
r

Byggnadsnämnden - Information, fysisk tillgänglighet, planering
Kommunstyrelsen (Kommunstyrelseförvaltningen) - Information, seruice, vägledning,
folkhälsa,

Förvaltningens organisation/enheter:

.
o
r
r
o
o

Enheten för digital service (EDS)
Tillväxtenheten (plan och bygg, turism, näringsliv)
Ekonomienheten
Enheten för kommunikation och säkerhet
HR-enheten
Kommunkansliet (folkhälsa, arkivarie etc.)

'

Verksamhet

.

.
r

Handläggare på tillväxtenheten är utbildade i tillgänglighet enligt PBL och BBR och 9år
löpande utbildningar.
Diskrimineringslagstiftningen anger att vi inte får diskriminera människor som söker arbete
hos oss eller arbetar hos oss. Detta förhåller vi oss väl till'
EDS har inget direkt eget fokus på tillgänglighetsperspektivet. Dock så ligger det med i allt
arbete som görs då vi måste ta hänsyn till det utifrån de uppdrag vi genomför tillsammans
med övriga verksamheter inom kommunen

Information

.

.
.
.
.
.
e
.

Hemsidan uppfyller de tillgänglighetskrav som finns gällande typsnitt, färger etc. men mycket
arbete lorarstår med bland annat var man hittar information'
Språk på hemsidan, blanketter etc. går att uWeckla då mycket idag endast är på svenska,
men vissa tjänster finns för översättning.
Många blanketter är digitaliserade, men är inte fullt tillgängliga.
Fysiska blanketter finns kvar för dem som behöver det.
Marknadsföring har påbörjats med filmer som nu i höst har krav på tillgänglighet, som
exempelvis textning.
öppettider på medborgarkontoret är långa och växeln är alltid öppen under arbetstid. Bra
samarbete mellan olika växlar i Dalsland om någon är borta.
Mobil hörslinga finns för utlåning.
Teckentolk anlitas vid behov.

2
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r

det med i allt
genomför
tillsammans
arbete som görs då vi måste ta hänsyn till det utifrån de uppdrag vi
med övriga verksamheter inom kommunen
EDS har inget direkt eget fokus på tillgänglighetsperspektivet. Dock så ligger

Lokaler

o
o
.

o
r
.
.

Medborgarkontoret är tillgängligt, men kan giveWis förbättras.

I alla bygglov granskas tillgänglighet enligt PBL, PBF och Boverkets byggregler.
I den friluftsplan som ska tas fram ska tillgänglighet utredas gällande badplatser,
vandringsleder etc, En grafisk profil har tagits fram för markering av leder där hänsyn tagits
till personer med synvariation etc.
Byggnadsnämnden arbetar med Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS
2011:13, men har ingen aktiv tillsyn utan tar endast in anmälningar och behandlar dem,
lT-utrustning finns i exempelvis vissa konferenslokaler så som hörslingor, WiFi
Besöksmål som finns ska vara tillgängliga, så som hamnar, badplatser, webbplatser etc.
Många av besöksmålen är detta,

HR: möter upp besökare på gatuplan vid behov.

Kom m u nstyrelsen (sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen )
Ansvarsområde och organisation

.

Samhällsbyggnadsfrågor, Offentliga miljöer, kommunala fastigheter, offentliga vägar och
marker.

Förvaltningens organisation/enheter:

r

Fastighet/Fjärrvärme, Gata/Par( Renhållning, Kost/Lokalvård och VA'

Verksamhet

.

Egna planeringsmöte där vi fördelar avsatta medel, Stämmer av planering med
Ritningsgranskarrådet, Kommunala funktionshinderrådet med flera. Använder råden lokalt vid
planering och utförande. Byggregler sätter krav vid ombyggnader, Utför både handläggning
och ombyggnationer när det gäller bostadsanpassning. Vid anläggning av nya offentliga
utemiljöer följer vi gällande riktlinjer angående tillgänglighet. Lokalvården använder parffmfria
rengöringsmedel. Nötfri skola med mera'

Information

o

Vi har sms-tjänst vid driftstörningar och lägger ut information på kommunens hemsida och
Facebook. All information är på svenska, Vid behov har tolk använts, Covid-l9-information
finns på flera språk på allmänna platser.

Lokaler

.

Samhällsbyggnadsförvaltningen äger alla fastigheter som beskrivs från övriga förvaltningar
(med undantag av Melleruds bostäders lokaler) och där framgår status. Vijobbar fortlöpande
med att göra våra lokaler tillgängliga enligt gällande regler och riktlinjer, I våra offentliga
miljöer jobbar vi fortlöpande med tillgänglighet vid ombyggnad/nybyggnation, se exempel
nedan.

.

o
o
o
o
o
o

LekPlatser
BadPlatser

Torg
Resecentrum
Skolgårdar
Gator/cykelvägar/övergångsställen'
Kommunstyrelsen i Mellerud beslutade den 13 januari 2010 (KS2009.853.731) att de (av
Västra Götalandsregionen m.fl.) framtagna riktlinjerna för fysisk tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning ska tillämpas vid ny-, om- och tillbyggnad m.m.

3
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a

Kommunstyrelsen i Mellerud beslutade den 13 januari 2010 om Riktlinjer för fysisk
tillgänglighet och användbarhet.

Kultur- och utbildningsnämnden
Ansvarsområde
. Skolor- Förskolor- Kulturskola - Kulturbruket på Dal- Biblioteket-Vux-AME- Stinsen - Frykens träindustri- Håfab/Äsensbruk.

Gymnasium

Förvaltningens organisation/enheter:

.
o
o
.
o
.
.
.
o
.
.
.
.
o
.
.
.
r
.
r
.
.

Rådaskolan

Vuxenutbildningen/Arbetsmarknadsenheten (AME)
Dahlstiernskagymnasiet
Kulturskolan
Biblioteket
Särskolan

Kulturbruket på Dal
Karolinerskolan F-6
Fagerlidsskolan F-3
Nordalsskolan F-6
Åsebro skola F-6
Äsens skola F-6
Lundens förskola 6 avd.
Ymers förskola 3 avd.
Telaris 2 avd.
Marcusgården 4 avd'
Tallåsens förskola 2 avd.
Kroppefjälls förskola 5 avd.
Åsebro förskola 5 avd
Stinsens ungdomsgård
Frykens träindustri
Håfab/Äsensbruk

Verksamhet

.

r

.
o
.

- Övergripande policydokument samt upphandlingar sköts centralt i
sker med hänsyn tagen till olika funktionsnedsättningars
Internutbildningar
förvaltningen,
behov kopplat till arbetsmiljö och arbetsgivaransvar. Det kan gälla synnedsättning,
hörselnedsättning, rikning, diabetes och sondmatning. Utbildning sker även inom
Förskola/Grundskola

neuropsykologi,
Biblioteket - Anpassad utställningsverksamhet, information på flera språk. Applehyllan med
anpassade media för barn (bok- och cd, teckenspråk, specialdvd med teckenspråk,
punktskrift, punftskrift, taktila media). Anpassade media (lättläst samt vanliga böcker), Daisy
talböcker. Nedladdningstjänst talböcker (Legimus), Digitala plattformar med nedladdning av
ljudböcker och e-böcker. Cineasterna och Viddla (filmer)'
Kulturskola/Kulturbruket på Dal - Information kring allergier. Röstfunktion vid brand, "örat" i
rummen, ny hörslinga, reducerad avgift för ledsagare inom Kulturbruket på Dal.
Dahlstiernska - Anpassad tids- och schemaplanering vid behov på Dahlstiernska gymnasiet
och Stinsen anpassar kontinuerligt vid behov utifrån ljud, ljus och fysiska funktionshinder'
Vuxenutbildningen/Arbetsmarknadsenheten - Sparbankssalongen är utrustade med hörslinga'
Vid brandlarm finns röstfunktion och delvis ljusfunktion. Information finns tillgänglig på
respektive enhets hemsida, via rektors brev/information och intern lärplattform' Kommunens
digitala kommunikationssystem är tillgängligt för alla. Tillgång till digitala läromedel med
uppläsningsfunktion.
4
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Rådaskolan - Vid all ombyggnation ser man till ljus, ljud och tillgänglighet för alla. Vid olika
typer av ronder gör man en översyn av ljud, ljus och tillgänglighet för alla. Vid
verkamhetsplanering tar man bland annat också hänsyn till allergier och andra fysiska och
psykiska begränsningar. Till exempeltyst rum och anpassade möbler.

Information

.

.
r
o
.
.

Förskola/Grundskola - Information finns på olika språk, möjlighet till uppläst. Blindskrift finns i
vissa lokaler. Bildstöd i alla klassrum och lektionssalar. Någon skola har mikrofonsystem för
elever med hörselnedsättning.
Kulturbruket på DaUKulturskola - Information via hemsida och nyhetsbrev. Digitaliserade
blanketter. Facebook. Bra på aKuell information,
Biblioteket - information via hemsidan samt - Information via Facebook, ARENA (gemensam
för Dalsland), hemsida och nyhetsbrev. Information för Bibliotek Dalsland, lASffn bokbuss,
Dahlstiernska - Information om säkerhetsföreskrifter vid våra praktiska utbildningar hos NOlärare, idrottslärare handledare på lärlingsutbildningar,
Rådaskolan - Information sker via hemskickning av rektorsbrev, hemsida, lärplattform, TEAMS
samt Sharepoint. Tillgång av tolkar vid behov.
Vuxenutbildningen (VUX)/Arbetsmarknadsenheten (AME)
Information finns tillgänglig via kommunens hemsida med möjlighet till
uppläsningsfunktion på svenska för AME/VUX.
Konto på Facebook där VUX lägger ut information, Finns att tillgå för elever på VUX.
"Oppet AME'- mötesplats med möjlighet att ställa frågor och fylla i blanketter m m.
Möjlighet till digital ansökan till VUX - information på hemsidan,
Telefontid för administration och studie- och yrkesvägledning.
Information till medarbetare sker via Teams och mail.

o

o
o
o
o
o

Lokaler

.

r
.
o
.
.
.

Förskola/Grundskola - I nyrenoverade och nybyggda lokaler finns anpassade lokaler för tex,
synskadade, rullstolar mm, Detta i form av färgsättning, toaletter, liftar och skötbädd för barn
och unga. Ramper, dörröppnare och hiss finns i vissa lokaler. Larm finns på
handikapptoaletter.
Biblioteket - hiss, dörröppnare, breddade ingångar, utrymme mellan bokhyllorna.
Kulturbruket på Dal/Kulturskolan - hiss, ledstråk, automatiska dörröppnare.
Stinsen fritids - Hiss finns liksom nyrenoverade anpassade lokaler.
Håfab/lokaler i Äsensbruk - WS utbildning. Arbetsmiljösäkrade lokaler utifrån gällande
verksamhet.
Rådaskolan - Lokalerna är handikappanpassade med dörröppnare, låga/inga trösklar, hiss och
ramper, God belysning dagtid samt ledbelysning nattetid, Uteplatser nyrenoverade och
handikappanpassade. Brandlarm med röst, siren och delvis ljus.

Vuxenutbildningen (VUX)/Arbetsmarknadsenheten (AME)

o
o
o

o
o

Lokalerna delas med Dahlstiernska gymnasiet, Kulturbruket/kulturskolan och
Rådaskolan. Lokaler är tillgängliga via trappa alternativt hiss med dörröppnare,
Bokning av lokaler sker via administration alternativt Sparbankssalong via
Kulturbruket.
Lokalerna Storgatan 17 delar AME med Stöd och service och är tillgängliga med
dörröppnare vid entr6 och hiss. Frykens lokaler delas med Stöd och seruice och är
fördelade på markplan.
Yrkesutbildning i Äsensbruk finns i tidigare industrilokaler och delas med gymnasiet
och är fördelade i markplan. InstruKioner för att handha maskiner och förebygga
risker finns anslaget på olika platser och ges muntligt/skriftligt till respektive elev.
Dimensionerad utsug för svetsrök finns i lokal,
Daglig städning av samtliga lokaler.
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Socialnämnden
Ansvarsområde och organisation
Socialnämnden ansvarar för uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden individ- och
familjeomsorg samt vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, som omfattar hälso- och
sjulorård vid de särskilda boendeenheterna likom för inskrivna inom hemsjukvården.
Socialnämnden fullföljer kommunens uppgifter enligt lag om stöd och seruice till vissa
funktionshindrade (LSS), dock inte verkställighet av 9 $ 7 LSS, korttidstillsyn för skolungdom över 12
år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, där ansvaret åligger kulturoch utbildningsnämnden. Nämnden ansvarar vidare för familjerådgivning samt konsumenWägledning,

Förva ltn i ngens orga nisation/en heter

:

Individ och familjeomsorg

.
.
.
.
.
r
.
.
o

Stöd till Barn och unga och familjer
Stöd till vuxna
Beroendebehandling/Missbruksvård
Stödboende - ensamkommande
öppenvård - Familjebehandlare
Familjehem
Familjerådgivning
Familjerätt
Försörjningsstöd

Vård och omsorg

r
.
r
.
.

Särskilt boende - Äldre
Hemvård
Hemsjukvård/Rehab
Dagverksamhet
Korttidshem

Stöd och service

.
r
.
r
o
o
.
o
.
o
.

Trygghetsboende socialpsykiatri
Boendestöd

Dagverkamhet
Gruppbostäder LSS
Servicebostäder LSS
Dagliga verksamheter LSS
Personlig assistans

Avlösare i hemmet
Ledsagare

Kontaktperson
Korttidsvistelse utanför egna hemmet

Verksamhet

.
o
.
.

.
o
.

Verksamhetsplanering sker utifrån politiskt lagda må|, med hänsyn till budget.
Internutbildning för personal sker med möjlighet att delta digitalt'
Utbildning till personal inom digitalisering.
Utbildning inom ASF (arbetsintegrerande socialt företag) där målet är att genom arbete och
delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.
Policydokument gås igenom på arbetsplatsträffar.
När varor och tjänster upphandlas ska det säkerställas att tillgänglighet för alla med
funktionsnedsättning beaktas.
Dock framkommer det en viss osäkerhet gällande tydlig plan samt rutiner för hur arbetet ska
bedrivas ur ett tillgänglighetsperspektiv övergripande, däremot arbetar vi aktivt med
tillgänglighet i förhållande till våra brukare.
6
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Information

o
.
o
o
o
o

.
o
.
.
.

Kommunens intranät används för att publicera de interna styrdokumenten.
Kontinuerliga arbetsplatsträffar där nyheter inom förualtning eller regionen lyfts.
I verksamheten anpassas information utifrån IBIC (individens behov icentrum)

Informationsfilmer.
Bildstöd,

Teaffis, för att öka möjligheten att vara delaktig då man av någon anledning inte kan delta
fysiskt.
Teckenspråk,

Tolk

o
o

Informationsmaterial på olika språk
Manualer med bilder
Webbaserade undersökningar med tillgång till bildstöd och uppläsningstjänst.
Sociala medier används för information om verksamheter samt marknadsföring.
Många uppger att kontakt via telefon är vanligast. Vid möten bokas någon av kommunens
lokaler. Möteslokalen anpassas efter personen man träffar, dock önskvärt att det framgår idet
interna bokningssystemet vilka lokaler som är utrustade med t. ex teleslinga. Har personer
inte möjlighet att ta sig till någon av lokalerna är det vanligt att hembesök utförs.

Lokaler

.

Lokalerna för verksamheten upplevs anpassade för ändamålet och fungerar ur ett
til lgä ng I ig hetsperspektiv.

Några saker som nämns är:

.
o
.
.
.
o
.
.
.

Dörröppnare
Hiss

Anpassade toaletter
Anpassade arbetsplatser för anställda
Teleslinga ivissa lokaler
Inga trösklar i vissa lokaler
Ramp på vissa byggnader
Lokaler med ljuddämpning
Uppmärkning vid synnedsättning

Melleruds Bostäder
Ansvarsområde

o

Bostadsförsörjning

Verksamhet

o

o

Ambitionen är att tillgänglighetsperspektivet ska finnas med vid alla större renoveringar och
investeringar i bostäder och lokaler,
Internt används samt telefon, mail och Teams.

Information

.

e
.
o
o

Mellbo har stora utmaningar avseende vår information ut till kunder och intressenter. Till
exempel är vår webb idag inte tillgänglighetsanpassad, Vår webb är också den kanal många
använder när man blir kund hos Mellbo. Ett uppdrag finns hos informatör/kommunikatör att ta
stöd för att lösa detta,
Viss information finns på flera språk, främst skriftligt på kontoret,
Information och nyheter även på Instagram,
Vissa mallar och blanketter finns på vår hemsida.
Felanmälningar kan göras dygnet runt via "Mina sidor".
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o
o

Besökstider för personliga besök finns två dagar i veckan för dem som behöver det samt även
telefontid 4 dagar i veckan.
I väldigt viktiga och specifika fall används även tolktjänster.

Lokaler

.

o
.
.

Vår ambition är att vid varje renovering, ombyggnation och nybyggnation resonera och arbeta
kring tillgänglighet. Här har vi dock fortfarande mycket att lära.
Vi försöker tänka på enkelt avhjälpta hinder när vi ändå jobbar i lokaler och bostäder' Till
exempel trösklar och mindre hinder.
I vår egen kundmottagning har vi just renoverat och förbättrat tillgänglighet med mindre
dörrar/öppnare, en låg del av receptionen och anpassat trottoar till nivå med dörr.
När lokaler ska renoveras har vi en dialog med hyresgästen om lämpliga åtgärder för att öka
tillgängligheten i samband med övriga åtgärder.

Valnämnden
Ansvarsområde och organisation

.

Förbereder och leder det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen
(riksdag, kommun, landsting), folkomröstningar enligt folkomröstningslagen (1979:369), val
föranledda av EU-medlemskapet m.m., samt folkomröstningar i kommunen eller i ett landsting

enligt lag (L99a:692) om kommunala folkomröstningar'
Förvaltningens organisation

r
.

:

Förvaltningen består av en valhandläggare och chefssekreteraren.
Vid allmänna val rekryteras röstmottagare för bemanning av förtidsröstningslokal och
vallokaler.

Verksamhet

.

Kallelser och protokoll från valnämndens möte anslås och görs tillgängliga på kommunens

o

webbplats.
Valnämnden beslutar om röstningslokaler där tillgänglighet är en aspekt som ska beaktas vi
valet,

Information

r

Vi använder informationsmaterial från Valmyndigheten. Kommunen kompletterar den
nationella informationen med lokal information om allmänna val och genomförandet iden
egna kommunen.

Lokaler

o

Vid arbete med allmänna val från och med 2018 och 2019 har samtliga röstningslokaler
inspekterats utifrån bland annat tillgänglighet med hjälp av en checklista för tillgänglighet i
vallokaler. Vid inventeringen ingår bland annat entr6, toaletter och lokalernas disposition'
Fastighetsenheten har medverkat i arbetet och inför det att röstningslokalerna öppnat har en
uppföljning av åtgärdsbehoven genomförts'

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen Ana lys
Redovisningen ovan visar att Melleruds kommun bedriver ett aktivt arbete med tillgänglighet'
Tyngdpunkten av arbetet ligger på området lokaler, Arbetet med tillgänglighet är betydligt bredare
och inkluderar även perspektiven information och verksamhet. För att kunna utveckla arbetet
ytterligare behöver mer fokus ägnas åt dessa två områden.
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ln led n ing
Kommunfullmäktige har fastställt en policy för tillgänglighet i Melleruds kommun (2020-xx-xx, 5 xxx)
pe;;6yn beskriver i vilken riktning kommunen avser arbeta med tillgänglighet och -anger bland annat
att kommunen ska ha en handlingsplan för att identifiera och åtgärda hinder för tillgänglighet och
att inkludera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten så att nya hinder inte uppstår'
Denna handlingsplan är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från Kommunala
funktionshinderrådet samt kommunens alla förvaltningar, bolag och sakkunniga. Policyn och

handlingsplanen utgör tillsammans den gemensamma kartan för Melleruds kommuns
tillgänglighetsarbete 2O2L-2023. Handlingsplanen ska brytas ned inom respektive nämnds och
bolags verksamhetsområde och följs sedan upp en gång om året'
Syftet med arbetet är att skapa tillgänglighet för alla i Melleruds kommun. Tillgänglighet uppnås
genom delaktighet. För att vara delaktig krävs kunskap inom organisationen och att våra
medborgare kan ta del av vär informotion. När minst två tredjedelar av de övergripande
aktiviteterna är genomförda anses Handlingsplan för arbete med tillgänghet i Melleruds kommun
202I-2023

va ra u ppnådd.

Med kommunen menas kommunens egen verksamhet inklusive helägda kommunala bolag, där vi
har ansvar och bedriver verksamhet, genomgående i dokumenten'

Till denna handlingsplan finns även en nulägesanalys som redogör för nämndernas och bolagets
tillgänglighetsarbete fram till 2020.

Kopplingen till kommunens Vision och Mål
Arbetet med tillgänglighetspolicyn och handlingsplanen utgår från Melleruds kommunen vision från
2020 och kommunfullmäktiges mål från 202L,framför allt mål nummer 1. På så vis visar kommunen
att arbetet med tillgänglighet är en del av kommunens ordinarie arbete och inte en parallell fråga.
Vision

KF-mål

Policy

Handllngsplan

Nämnds,
styrelse

Aktiviteter

2
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Vision

.Mellerud - En attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen. Vi står för
företagsamhet, delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla
generationer, med särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på
ungdomar och barnfamiljer.
Kommunfullmäktigemål nummer

1

.Melleruds kommun tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar
förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Handlingsplan för arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 2021,-2023 bryts sedan ned inom
respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och utgör en del av ordinarie styr- och
ledningssystem. Aktiviteterna ka+-ska inkluderas som nämndsmå1, nyckeltal och aktiviteter.

Utgå ngspun kter
Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet utgår från

r
o

Diskrimineringslagen

r

Det nationella må let för funktionshinderspolitiken oc h dess inriktninear

o
o
r
o
o

FN:s konvention om

rättigheter för personer med funktionsnedsättning

@
Principen om universell utformning

Andra relevanta författningar
Nulägesanalysen av kommunenstillgänglighetsarbete 2020
Kommunens vision och fullmäktigemål frän2O2t
Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet.

Utgångspunkterna har sammanställts i bilaga 2, får uppdateras vid behov och kan användas som
ku nskapsunderlag.

Fokus för tillgänglighetsarbetet
Arbetsgruppen har tillsammans tagit fram två övergripande fokusområden för kommunens arbete
med tillgänglighet åren 2021.-2023. Dessa är kunskap och information. Områdena anger Melleruds
kommuns övergripande fokus för arbetet med tillgänglighet under perioden. Syftet är att börja med
dessa områden för att sedan utveckla arbetet vidare, från år till år.
Ku nska p

Kunskap behöver komma först för att kunna inkludera tillgänglighetsperspektivet i det dagliga

arbetet. Exempelvis för att identifiera brister, utveckla befintliga arbeten, vid upphandling eller när vi
bygger om eller bygger nytt.

lnformation
Tillgänglig information är centralt för att kunna nå ut med information till kommunens målgrupper,
exempelvis via vår hemsida. En förutsättning är att det är lätt att hitta och att ta del av information.
Ha

nd lingspla nen

Handlingsplanen utgår från de två fokusområdena, anger övergripande aktiviteter och ska sedan
brytas ned och utvecklas inom ramen för respektive nämnd och styrelses ordinarie verksamhet.
Detta medger arbeten med tillgänglighet främst inom fokusområdena, men ger även möjlighet till
3
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anpassning inom respektive verksamhet. Kommunstyrelsen samordnar det praktiska arbetet utifrån
de övergripande aktiviteterna med stöd från respektive verksamhet. I bilaga L beskrivs syftet med
aktiviteterna och tidsplan. Under 2023 behöver nuvarande handlingsplan utvärderas och en nv plan
tas fram för nä

mandatoeriod

Övergri pa nde a ktiviteter kopplat ti I I fokusom rå de ku nska p 2021,-2023
r Utbildning om funktionsnedsättningar, bemötande, enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet
för personal som inte tidigare genomgått utbildning inom området i alla förvaltningar och
bolag.

o
o
o

Utbildning om klarspråk och krav på tillgänglighet för webbredaktörer.
Utredning av hur tillgänglighetsperspektivet kan inkluderas vid upphandlingar enlist lasen
om offentlis uoohandlins och ta fram en åtsärdsolan utifrån de brister som
uppmärksammats.
Tillgänglighetsinventering av kommunens verksamheter och anläggningar med stöd av
tillgä nglighetsdata basen.

r
r

lnformation till näringslivet via näringslivsrådet om tillgänglighetsdatabasen.
Utbildning för dokumentförvaltare i förvaltningar och bolag om hur de skapar tillgängliga
dokument.

Övergripande aktiviteter kopplat till fokusområde informatio n 2021.-2073
o Verka för att kommunala webbplatser lever upp till laeen om tilleäneliehet till dieital
offe ntl ie se rvicetillgän€ligh€+sl€€€å.

o
o
o
o

Verktyg för enkel textning av publicerade filmer som publiceras i kommunala kanaler
a och facebook
Producera en folder och en presentation med aAllmänt informationsmaterial om
kommunens tillgänglighetsa rbete.
TillgänBliggöra protokollfrån kommunens organ på kommunens webbplats.
Utreda förutsättningarna för att inrätta en samordnare för arbetet med tillgänglighet
motsvarande 10 eller 50 procent.

Uppföljning
Arbetet med tillgänglighet följs upp en gång per år i anslutning till ett av rapporttillfällena enligt styroch ledningssystemet. Kommunstvrelsen ansvarar för uppföliningen. Alla nämnder förväntas
raoporteras sina åteärder inom resoektive uooeift. Efter ra pporttillfället tas resultatet upp vid
Kom muna la funktionshinderrådet.

4
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Bilaga l- - Handlingsplan med övergripande aktiviteter 2021,-2023

Mycket görs redan inom tillgänglighetsarbetet. Med utgångspunkt i det befintliga arbetet och övergripande aktiviteter väntas respektive nämnd och bolag
årligen se över vilket tillgänglighetsarbete som kan bedrivas i den egna verksamheten och planera för detta inom ramen för sin ordinarie verksamhet.
Kommunstyrelsen samordnar det praktiska arbetet utifrån de övergripande aktiviteterna med stöd från respektive verksamhet.
Fokusområde

Aktivitet

Kunskap

Utbild ning om funktionsnedsättninga r, bemötande, enkelt avhjälpta
hinder och tillgänglighet för personal som inte tidigare genomgått
r och bola
inom området ialla förvaltni
utbildn

Utbildning om klarspråk och krav på tillgänglighet för kommunens
webbredaktörer.
Utred n i ng om h u r ti lgä ngl ighetsperspektivet kan-in kluderas vid
upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling och ta fram en
mm ts..
n utifrån de
och
munens
verksamheter
av
kom
Tillgä nglighetsinventering
anläggningar med stöd av tillgänglighetsdatabasen sker vart tredie år
I

lnformation

lnformation till näringslivet via näringslivsrådet om
tillgänglighetsdatabasen
Utbildning för dokumentförvaltare i förvaltningar och bolag om hur de
dokument.
ska
rti n
Verka för att kommunala webbplatser lever upp till lagen om
til
Verktyg för enkel textning av filmer som publiceras i kommunala
kanaler (hemsida och Facebook).
Producera en folder och en presentation med Aallmänt
informationsmaterial om tillgänglighet (minst lättläst policy och

Syfte
öka titlganglighetsperspektivet i ordinarie arbete

Klart
2022

öka kunskaperna om krav om samt ökad tillgängligt
på webben
öka kunskaperna om att ställa krav om tillgänglighet
vid upphandling

2022

Sprida kunskap om vikten av tillgänglighetsinventering
och information för besökare och användare, internt
och externt
Sprida kunskap om vikten av tillgänglighetsinventering
och information för besökare

2023

Öka andelen tillgängliga dokument

2022

Tillgängliggöra komm unens webbplatser

2021
3

Tillgängliggöra kommunens filmer

2021.

Sprida kunskaperna om kommunens arbete med

202L

2023

2022

tillgänglighet

handlingsplan).1

Nv plan
1

Tillgängliggöra protokoll på från kommunen organ på hemsidan
Utreda förutsättningar för att inrätta en samordnare för arbetet med
tillgänglighet motsvarande 10 eller 50 procentl
n frän 2024
nna
n och
I

Samordnas av kommunstyrelsen med stöd av socialnämnden
5
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i
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Bilaga 2 - Utgångspunkter för arbetet med tillgänglighet
denna bilaga beskrivs utgångspunkterna för kommunens tillgänglighetsarbete. Sammanställningen
kan även användas som kunskapsunderlag om tillgänglighet. Dispositionen följer handlingsplanens
uppräkning av utgångspunkter. Nulägesinventeringen till och med 2020 finns som separat handling.
I

Definitioner och begrepp
Delaktighet innebär inkludering och att så många som möjligt självständigt kan använda det som
samhället erbjuder. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. För att skapa delaktighet
behöver samhällets alla delar utformas utifrån människornas olika behov och förutsättningar
Tillgänglighet betyder att en insats, produkt, miljö eller tjänst är utformad på ett sätt som gör att så
många som möjligt kan använda och ta del av det. Det kan gälla lokaler, byggnader och utemiljöer
sa mt kom munikation, organisation, verksamhet och arbetsmiljö.
Funktionsnedsättning är det begrepp som används i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning och som rekommenderas av Socialstyrelsen. En funktionsnedsättning kan
vara en nedsättning av bland annat fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Funktionshinder är något som uppstår i mötet mellan en individ och en miljö eller situation. Alltså
den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Variationer i funktionsförmåga och krav på tillgänglighet

r
r
o
o
o

Nedsattrörelseförmåga
Nedsatt syn
Nedsatt hörsel, dövhet och dövblindhet samt nedsatt röst och talfunktion
Nedsatt kognitiv förmåga
Besvär i andningsorgan, allergier eller överkänslighet

Det finns andra nedsättningar i funktionsförmåga som kan leda till andra krav på lokaler, verksamhet

och information.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009

r

i

Sverige.

o
o

Konventionen innehåller inga nya rättigheter, utan förtydligar vad som krävs för att personer
med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.
Konventionen består av allmänna principer, rättighetsartiklar, allmänna åtaganden och
procedurregler.

Allmänna principer
De allmänna principerna genomsyrar hela konventionen. Det innebär att man bör läsa principerna
tillsammans med de olika rättighetsartiklarna i konventionen.
Principerna är

o
o
o

tillgänglighet
icke-diskriminering

jämställdhet

6
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individuelltsjälvbestämmande
lika möjligheter
respekt för olikheter

deltagande och inkludering isamhället
respekt för den fortlöpande utvecklingen hos barn med funktionsnedsättning.
De allmänna principerna finns i artikel 3.

Rättighetsa rtikla r
Konventionen innehåller 25 rättighetsartiklar som beskrivs i artikel 5 till 30.
Rättighetsartiklarna är en blandning av medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter. Det finns en skillnad mellan dessa två typer av rättigheter.
De medborgliga och politiska rättigheterna innebär att en konventionsstat måste främja, skydda och
säkerställa dem direkt efter att staten har ratificerat konventionen. Det gäller oavsett statens

resurser eller omständigheter. Exempel på sådana rättigheter är rätten till liv, likhet inför lagen,

förbud mot tortyr och rösträtt.
När det gäller de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kan konventionsstaten genomföra
dessa rättigheter stegvis i förhållande till sina resurser och omständigheter. Exempel sådana
rättigheter är rätten att leva självständigt, att delta i samhällsgemenskapen och rätten till utbildning.
Alla rättighetsartiklar i konventionen hänger samman och är ömsesidigt beroende av varandra. Det
är därför viktigt att konventionsstaterna ser på konventionen i sin helhet.

Allmänna åtaganden
De allmänna åtagandena finns i artikel 4 i konventionen. De beskriver konventionsstatens
skyldigheter i relation till konventionen. Det handlar om statens uppdrag att främja, skydda och
säkerställa alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med
funktionsnedsättning.
I de allmänna åtagandena ingår det

o
o
o

till exempel

att stifta nya lagar eller att ta bort lagar som går emot konventionens bestämmelser
att avskaffa alla former av diskriminering på grund av funktionsnedsättning
att utbilda och informera om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det kan också innebära att en konventionsstat ska främja forskning av exempelvis tillgången till och
utvecklingen av ny teknik och hjälpmedel som bidrar till att säkerställa rättigheter för personer med

funktionsnedsättning.
Procedurreglerna finns i artikel 31 till 50 i konventionen. De beskriver hur genomförande,
uppföljning och övervakning av konventionen ska gå till.
Både i de allmänna åtagandena och i procedurreglerna slår konventionen fast att
konventionsstaterna ska samråda med och aktivt involvera organisationer som företräder personer
med funktionsnedsättning.

Diskrimineringslagen
Förebygga och motverka diskriminering
Diskriminering är en orättvis behandling av olika slag, där någon gör skillnad mellan olika
människor. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika

.
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rättigheter och jämlika möjligheter för alla. Förr var lagar som rörde diskriminering
utspridda, men sedan år 2008 är det samlat i en lag. Lagen ska bland annat skydda personer
med funktionsnedsättning från att bli diskriminerade.
Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen
betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att förhindra att diskriminering sker.

a

Skollagen

.

1 kap. 8 I i skollagen anger att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av
särskilda bestämmelser i denna lag.

o

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har

till ändamål att motverka

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom
utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Lag (201a:960).

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken och dess
å
inriktningar E,, nlrtinn.h i^Ä^rn^li+ilr^^.
I

eeh kunna använda samhället, Därför behöver det

Alla lean-bidra till attgöra samhället mer tillgängligtnet aktuella nationella målet för
funktionshinderspolitiken beslutades i riksdagen 2Ot7 och är "att, med FN:s konvention om
rättisheter för oersoner med funktionsnedsättni ns som utsånsspunkt, uppnå iämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktiphet för oersoner m ed funktionsnedsättnins iett samhälle med
månsfald som srund. Målet ska bidra till ökad iäm ställdhet och till att barnrättsperspektivet ska
bea ktas.

För att nå det nationella målet ska eenomförandet av funktionshinders politiken inriktas mot

de fvra områdena:
. Principen om universell utformning

.

Befintliga brister i tillgängligheten

.

lndividuella stöd och lösningar för individens självständighet

.

Förebygga och motverka diskriminering.

För att tvdlieeöra grunden

för kommunens kommande arbete med tilleäneliehet kopplat till det
nationella målet kan föliande oun kter tiänas som praktiska exempel.

r

Universell utformning

-

vad ska göras som är nylt inom kommunen? Nva verksamheter.

svstem, bvggnader? Hurgörvidessa så att de ärtilleäneliea för så många som möiligt?

o
a

Vilka brister finns i den befintliea tilleänelieheten? Hur kan vi identifiera brister? Vilka
insatser behövs för att få bort dessa hinder?
Vilka individuella stöd är nödvändiga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna
vara delaktiga på område? Hur är stöden utformade idag? Behöver vi förbättra stöden så att
de fungerar bättre för fler?

8
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Principen om universell utformning

.

Många lösningar är utformade efter den norm som råder i samhället. Dessa lösningar
fungerar bra för en begränsad grupp, samtidigt som de utgör hinder för andra. lnom
universell utformning är utgångspunkten istället att människor är olika med olika behov och

förutsättninga r.

.

Genom att utgå från mångfalden i samhället kan vi skapa lösningar som fungerar för fler.

Befintliga brister i tillgängligheten
. Arbetet med att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten gäller allt som redan finns och
som inte är tillgängligt. Mycket av det som finns i samhället är inte planerat eller utformat
utifrån människors olika behov och därför har olika hinder skapats'

.

Tar vi bort dessa hinder kan fler människor få tillgång till och möjlighet att delta i samhället.

lndividuella stöd och lösningar för människors självständighet
. Ett självständigt liv innebär att en människa kan göra val och kan ha kontroll över sitt liv. För
vissa personer är individuella stöd och lösningar en förutsättning för att kunna leva ett
självständigt liv, ta del av mänskliga rättigheter och vara delaktiga i samhället.

.

lndividuella stöd och lösningar kan till exempel vara färdtjänst, personlig assistans, särskilt
boende, stöd i hemmet, hjälpmedel, anpassat arbete, ledsagning eller personlig service.

Ett samhälle för alla
. Alla människor har rätt att vara en del av samhället och kunna använda det. Samhället bör
därför utformas utifrån människors behov.
Skapa delaktighet i samhället
. Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället.
Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut
och påverka sitt eget liv.

.

När vi utformar samhället tillgängligt ökar möjligheten för personer med
funktionsnedsättning att bli mer delaktiga. Att uppnå ett tillgängligt samhälle handlar både
om att utgå från universell utformning och att åtgärda befintliga brister itillgängligheten.
För att säkerställa delaktighet för den enskilde kan det också behöva finnas individuella stöd
och lösningar. Det kan handla om hjälpmedel, ledsagning, färdtjänst, särskilt stöd i skolan

eller personlig assistans.

.

För att nå ökad delaktighet

för personer med funktionsnedsättning behöver olika

samhällsaktörer, både offentliga och privata, genomföra insatser inom flera områden,
exempelvis på arbetsmarknaden och iskolan'

Utgå från universell utformning
. För att skapa ett samhälle som är tillgängligt och som bidrar till att personer med
funktionsnedsättning blir delaktiga, är universell utformning en viktig utgångspunkt.

.

Universell utformning innebär att utforma nya produkter, miljöer, program och tjänster för
att de ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand.
Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen. Det handlar om att göra rätt

från början.
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Genom att utgå från universell utformning minskar behovet av att göra anpassningar i
efterhand. Det bidrar också till att minska onödiga kostnader för att göra om eller revidera

framtagna produkter, miljöer, program och tjänster.
a

Universell utformning kan vara utgångspunkt inom många områden, exempelvis när man
utformar en ny webbplats. Ett annat exempel utifrån universell utformning är att ställa
tillgänglighetskrav i upphandling.

Öka tillgängligheten i samhället

.

.

förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga
i samhället är tillgänglighet.
En

Tillgänglighet handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i
samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation och att
kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster.

ett mer tillgängligt samhälle krävs att nya miljöer, produkter och tjänster
utformas tillgängliga från början. Majoriteten av de produkter, miljöer, program och tjänster
som finns i vårt samhälle är redan framtagna. En central del är därför att åtgärda befintliga
För att vi ska nå

brister i tillgängligheten.

.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten behöver ske inom många av samhällets områden

.

Ökad tillgänglighet är relevant att arbeta med inom områden som exempelvis

arbetsmarknad, samhällsplanering och digitalisering. Det är även viktigt inom områden som
hälso- och sjukvård, rättssystem, transport och utbildning.

Att skapa ett inkluderande samhälle

.

Ett tillgängligt samhälle minskar kostnader för särlösningar och ökar möjligheten för
människor att leva ett självständigt liv. För att nå ett tillgängligt samhälle behöver vi utgå

från universell utformning när vi tar fram nya produkter, miljöer, program och tjänster. Det
handlar också om att åtgärda befintliga tillgänglighetsbrister.

.

Även om samhället blir mer tillgängligt kan det finnas behov av individuella stöd och
lösningar för att säkerställa delaktighet för den enskilde.

a

ett inkluderande samhälle är det viktigt att utgå från människors behov och att
inhämta kunskap från användarna, oavsett vad vi tar fram eller vilka åtgärder vi gör.
För att skapa

Andra relevanta lagar
Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service
. Socialnämndens ansvar för samhällsplanering och tillgänglighet.

.

Enligt socialtjänstlagen har socialnämnden ansvar att delta i samhällsplaneringen. Det
handlar om att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden utifrån
socialnämndens ansvar för t.ex. äldre personer och personer med funktionsnedsättning. En
annan skyldighet är att arbeta för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer

utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.

.

Lagen om stöd och service

till vissa funktionshindrade,

innehåller bestämmelser om
insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som omfattas av lagen.
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Enligt lagen är kommuner skyldiga att arbeta för att det allmänna fritids- och kulturutbudet
blir tillgängligt för dem som har rätt till insatser enligt lagen.

Byggregelverket
. Plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och tillhörande föreskrifter samt allmänna
råd utgör tillsammans regelverket för byggd miljö.

.
.

Regelverket gäller den som bygger eller anlägger en tomt, en allmän plats eller områden för
andra anläggningar än byggnader. Den som är ansvarig är byggherren.

Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter avseende arbetslokaler utgör en del av
byggregelverket. Arbetsmiljölagstiftningen gäller för både befintliga och nybyggda
arbetslokaler. För befintlig arbetsmiljö är arbetsgivaren ansvarig och för nybyggnad och
ändring har byggherren det yttersta ansvaret.

Krav på tillgänglighet
. Plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen innehåller övergripande
bestämmelser om planering för tillgänglighet, tillgänglighet för nya byggnader. Det
inkluderar krav på hiss och krav på tillgänglighet för tomter samt allmänna platser.

.

Tillgänglighetskraven gäller också vid ombyggnad eller annan ändring av en byggnad. Det
finns dessutom krav på att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet i befintliga
publika miljöer (lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser). Det finns också
krav på tillgänglighet för anläggning av allmänna platser och områden för anläggningar.

Utformning av vägar och gator
. Trafikverket tar fram regler för vägar och gators utformning (VGU). Reglerna ställer krav på
tillgänglighet och användbarhet i detaljplanelagt område i gaturum i tätort, på rastplatser
och busshållplatser.

.

Kraven anger bland annat att Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på allmänna
platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (ALM) ska tillämpas. I VGU

finns också vägledning om utformning av och läge för ledstråk för personer med
synnedsättning.

.

Trafikverket måste använda VGU medan de är frivilliga och rådgivande för kommuner. Dock
måste kommuner tillämpa Boverkets krav.

lnformation och kommunikation
. Tillgänglighetskrav för information och kommunikation har både med yttrandefrihet och
upphovsrätt att göra. lnom området finns det även krav för telefoner, internet, språk,
offentliga webbplatser, elektronisk identifiering samt post.
Mynd igheters serviceskyld ighet
. Det framgår av förvaltningslagen att myndigheter ska se till att kontakter med enskilda blir
smidiga och enkla.

.

En myndighet ska hjälpa den enskilde så

att hen kan tillvarata sina intressen. Hjälpen i fråga
till bland annat den enskildes behov.

ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn

.

förarbetena lyfts enskilda med funktionsnedsättning som exempel där den berörda
personen har särskilda behov för att kunna tillvarata sina intressen.
I
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Melleruds kommuns vision och fullmäktiges mål
Vision

Mellerud - En attraktiv och drivande kommun i framkant av utvecklingen. Vi står för företagsamhet,
delaktighet och omtanke om varandra. Vi ger trygg välfärd till alla generationer, med särskild
uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på ungdomar och barnfamiljer.
Fullmäktiges mål (nummer 1)
Melleruds kommun tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna
för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk

tillgänglighet
"Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet" har tagits fram
av Västra Götalandsregionen i samverkan med funktionshinderrörelsen och de fyra
kommunalförbunden i länet.
Sedan januari 2002 har Västra Götalandsregionen (VGR) politiskt fastställda riktlinjer och standarder

för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar till VGR:s fastigheter,
verksamheter med avtal med VGR samt upphandlade verksamheter.
Riktlinjen anger huvuddragen i funktionen och ska ge en förståelse för vad som ska uppfyllas.
Standarden anger de behov som personer med svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att
bearbeta, tolka och förmedla information samt svårt att tåla vissa ämnen har för att kunna förflytta
sig självständigt, ta del av, delta och arbeta iverksamheten.

t2
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hetspolicy

Melleruds kommun ska vara tillgänglig och jämlik. Varje människa ska kunna vara delaktiga i
samhället oavsett funktionsförmåga. Delaktighet uppnås genom att ge var och en förutsättningar för
att delta och påverka. På så sätt kan vi även skapa ett samhälle som tar tillvara på möjligheter,
kunskap och potential.

I Melleruds kommun ska alla verksamheter utgå ifrån att människor är olika och har olika behov,
förutsättningar och önskemå|. Kommunen ska ha en qällande handlingsplan för att identifiera och
åtgärda hinder för tillgänglighet och att inkludera perspektivet i verksamheten så att nya hinder inte
uppstår.
eeneretta-UnlVgfSglle_lösningar som fungerar för alla ska vara det första alternativet i detrkemmunata
. Kommunen ska
argetet t<ommunens
generella
lösningar
arbeta för att befintliga brister i tillgängligheten ska åtgärdas för att möjliqqöra
som funoerar för alla. Om det inte räcker till för att ska pa förutsättningar för delaKighet och
jämlikhet för alla ska verksamheterna överuäga särskilda insatser och individuella stöd.

verksam

En förutsättning för arbetet är

ett öppet och nyfiket förhållningssätt så väl som kunskap för att förstå

andras förutsättningar och situation.
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Hantering av remissvar avseende förslag till policy och
handlingsplan för tillgänglighetsarbete i Mellerud
I detta dokument redovisas en sammanställning av inkomna remissvar samt kommentarer och förslag
till åtgärder avseende förslag till policy och handlingsplan för arbetet med tillgänglighet i Melleruds
kommun 202I-2023. Remisstiden har varat från 24 november till och med 29 januari 2021, Samtliga
remissparter har inkommit med synpunkter.
Redovisningen följer rubrikerna i policyn respektive handlingsplanen. Synpunkter som inte har
koppling till någon särskild rubrik redovisas under'Allmänna synpunKer". Påpekanden om stavningar
har exkluderats i denna sammanställning.

Remisspafternas synpunkter i sammanfattning
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden bedömer att policyn och handlingsplanen är bra genomarbetade och att de två
fokusområdena kunskap och information är en bra grund till att Melleruds kommun ska vara
tillgängligt och jämlih. Byggnadsnämnden har inget att erinra.

Kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden ställde sig bakom förvaltningens svar på remissen.
Tillgänglighetspolicyn är tydlig och med stöd för att kommuniceras kommer den att skapa förståelse
kring tillgänglighet. Handlingsplanen är användbar och är upprättad i samverkan med
fu

n

ktionsh i nderfören inga rna.

Kultur- och utbildningsnämnden har som mål för 2021 tryckt på självständighet och delaktighet
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter och lokaler. Vilket stämmer väl med ett fortsatt
tillgänglighetsarbete.

i

Socialnämnden
Socialnämnden anser att tillgänglighetspolicyn är tydlig och med stöd för att kommuniceras kommer
den att skapa förståelse kring tillgänglighet. Handlingsplanen är användbar och är upprättad i
samverkan med funktionshinderföreningarna, vilket stämmer väl med målet om att lyckas,
Socialnämnden har som mål för 202L tryckt på självständighet och delaktighet, vilket stämmer väl
med ett fortsatt tillgänglighetsarbete.

Melleruds Bostäder AB
Melleruds Bostäder AB anser att tillgänglighetspolicyn är förståelig. Handlingsplanen är tydligt
beskriven och användbar iverkamheten med relevanta och konkreta aktiviteter som dessutom är
tidsatta. Det är bra att det ges en omfattande beskrivning av utgångspunkterna för arbetet där också
begreppen definieras samt konventioner, lagar och regelverk gås igenom.

Myndigheten för delaktighet (MFD)
Myndigheten anser att policy och handlingsplan kommer att utgöra en bra grund för kommunens
vidare tillgänglighetsarbete men vi vill skicka med några synpunkter för ert övervägande.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen ser att den föreslagna styrningen med policy och handlingsplan har många styrkor och
tror att detta kan både vägleda och sätta fart på arbetet i kommunen. Vi tror särskilt att processen för
framtagandet av handlingsplan och policy med en tvärsektoriell arbetsgrupp och aktiv involvering av
ert funktionshindersråd ger goda förutsättningar både för innehållet och den långsiktiga
implementeringen.
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Policy
Allmänna synpunkter
Synpunkt: Tydliggör att policyn är att betrakta som en vision.
Kommentar: Kommunen har en vision som fastställdes av kommunfullmäktige 2020 och må|. Rolicyn
utgår från visionen och kopplas samman med det första fullmäktigemålet, Policy som begrepp kan
definieras som grundprinciper (Nationalencyklopedin) och avser att styra beslut i en önskad riktning'
Policyn konkretiseras, det vill säga omsätts i handling, via handlingsplanen som beskriver de åtgärder
som ska genomföras och följas upp.
Förslao: Synpunkten kan beaktas i anslutning till när vi kommunicerar om policyn. En kompletterande
mening om policyn läggs in i handlingsplanen inledning: "Policyn beskriver i vilken riktning kommunen
auserarbeta med tiltgänglighef och anger bland annat att kommunen ska ha en handlingsplan för att
identifiera och åtgärda hinder för tillgänglighet och att inkludera tillgänglighetsperspektivet i
verksamheten så att nya hinder inte uppstår".

Synpunkt: Bra att koppla handlingsplanen till policyn. Ett alternativ skulle kunna vara att skriva fram
att "kommunen ska ha en gällande handlingsplan.,," och ange att policyn gäller tillsvidare, Det gör att
handlingsplanen på sikt kan uppdateras/revideras utifrån policyn som ger riktning och långsiktighet i
arbetet.
Kommentar: Handlingsplanen har i förslaget en bestämd giltighetstid. Policyn föreslås gälla tillsvidare'
Tanken med synpunkten och nuvarande förslag harmonierar i det avseendet.
Förslaq: Policyn

föfidligas genom tillägget att "kommunen ska

ha en gällande handlingsplan..."

Synpunkt: Policyn stämmer väl överens med inriktningen för det nationella målet för
funktionshinderspolitiken, Där beskrivs de "generella lösningarna" med begreppet "Universell
utformning". Detta begrepp skulle också kunna läggas till i policyn för att kopplas till kommunens
verksamhet och när nya varor, tjänster eller produkter tas fram. Ett tillägg skulle med fördel kunna
vara att kommunen ska arbeta för att befintliga brister i tillgängligheten ska åtgärdas för att
möjliggöra generella lösningar som fungerar för alla.
Förslag: "Generella lösningarna" ersätts med begreppet "universell utformning". Att universella
lösningar ska vara det första alternativet "i kommunens verkamhet och när nya varor, tjänster eller
produkter tas fram" samt tillägget om att arbeta med befintliga brister har lagts till.

Svnpunkt: Att fokusera på kunskap och information förbättrar Melleruds möjligheter framöver att
förbättra tillgängligheten på bredare front inom kommunen. Det är möjligt att ni har en väl
fungerande och dokumenterad samverkan med funktionshindersrörelsen, bl.a. nämns att rörelsen
ingått i kommunens arbetsgrupp för framtagning av handlingsplanen. Myndigheten för delaktighets
erfarenhet är att det även är bra att dokumentera hur samverkan med funktionshindersrörelsen ska se
ut.

Kommentar: Syftet och formerna för det kommunala funktionshinderrådet beskrivs idag i reglemente
för kommunala funktionshinderrådet. Att representanter från kommunala funktionshinderrådet skulle
ingå i framtagandet av handlingsplanen ingick även i tf. kommunchefens uppdrag till förualtningen,
Förslaq: Synpunkten lämnas utan justering med hänvisning till reglemente för kommunala
fu n ktionsh nderrådet.
i

Handlingsplan
Allmänna synpunkter
Synpunkt: Ni skriver att "Policyn och handlingsplanen utgör tillsammans den gemensamma kartan för
Melleruds kommuns tillgänglighetsarbete 2021-2023. Handlingsplanen ska brytas ned inom respektive
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nämnds och bolags verksamhetsområde och följs sedan upp en gång om året," Ett föfidligande för
nämnder och bolag är om och hur detta ska genomföras".

Kommentar: Av rubriken "Kopplingen till kommunens Vision och Må|" framgår att arbetet med
tillgänglighet ska brytas ned inom respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och utgör en del av
ordinarie styr och ledningssystem. Aktiviteterna ska inkluderas som nämndsmå|, nyckeltal och
aktiviteter. Tanken är att arbetet ska ske i befintliga strukturer, inte parallella strukturer. Mot
bakgrund av synpunkten har även stycket om uppföljning utvecklats något och omhändeftar
förhoppningsvis synpu nkten.
Synpunkt: Genomgående funderar vi kring begreppen "ska" eller "kan" i handlingsplanen. Det kan bli
otydligt för förvaltningar att veta vilka krav som gäller då dessa blandas. Exempelvis, "Aktiviteterna
kan inkluderas som nämndmå|, nyckeltal och aktiviteter". Innebär detta ett krav på respektive nämnd
och styrelse eller endast en möjlighet? Om det är ett krav skulle processen för detta kunna uWecklas
lite, exempelvis gällande hur aKiviteterna ska rapporteras, ivilket format detta ska göras, vilket stöd
som finns och så vidare.
Förslag: Formuleringen har uppdateras enligt synpunkten: 'hktiviteterna ska inkluderas som
nämndmå|, nyckeltal och aktiviteter". En genomgång av förekomsten av orden "kan" har gjort och
bedömningen är att detta främst nu förekommer i kunskapsbilagan, bilaga 2, vilket inte påverkar
handlingsplanen i sak. Härigenom bedöms det ha blivit tydligare vad förvaltningarna ska göra.

Kommentar: MFD föreslår att kommunen överväger att redan i handlingsplanen lyfta några av de
utgångspunkter för arbetet med tillgänglighet som beskrivs i bilaga 2. Detta för att tydliggöra grunden
för kommunens kommande arbete med tillgänglighet. Utgå exempelvis från funktionspolitikens må|.

o
o
e

Universell utformning - vad ska göras som är nytt inom kommunen? Nya verksamheter,
system, byggnader? Hur gör vi dessa så att de är tillgängliga för så många som möjligt?
Vilka brister finns i den befintliga tillgängligheten? Hur kan vi identifiera brister? Vilka insatser
behövs för att få bort dessa hinder?
Vilka individuella stöd är nödvändiga för att personer med funktionsnedsättning ska kunna
vara delaktiga på område? Hur är stöden utformade idag? Behöver vi förbättra stöden så att
de fungerar bättre för fler?

Kommentar: Arbetet med policyn och handlingsplanen bygger på nulägesinventeringen, som var en av
utgångpunkterna enligt uppdraget, Punkterna ovan ingår i avsnittet som benämns utgångpunkter som
beskrivs närmare i bilaga 2. Som praktiskt stöd för arbetet har punkterna lagts in i denna bilaga.

Inledning
Synpunkt: Bra med ett tydligt gemensamt resultatmålför hela planen att2l3 av de övergripande
aktiviteterna ska vara genomförda 2023. En risk som vi ser är dock att det skulle kunna innebära att
målet nås utan att alla förvaltningar och bolag omsätter handlingsplanen i sin egen verksamhet utan
att måluppfyllelsen istället bärs upp av enskilda förvaltningar och/eller bolag, Kanske kan detta
preciseras kopplat till det övergripande målet? Att det finns tydliga mål på förvaltningsnivå kan vara
särskilt viktigt i det fall kommunen önskar att snabbt få igång arbetet i förvaltningar eller
verksamheter som kanske inte idag arbetar tillräckligt med tillgänglighet,
Kommentar: Avsikten är att alla förualtningar ska genomföra aktiviteterna och rappoftera sina
åtgärder kopplat till respektive aktivitet i handlingsplanen, vilket kan föfidligas i handlingsplanen.
Förslag: Under rubriken "uppföljning" läggs en komplettering till om att alla nämnder föruäntas
rapporteras sina åtgärder inom respektive aktivitet inom ramen för uppföljningen. På så vis framtäder
en helhetsbild av arbetet,

Synpunkt: Förväntas de olika delarna och nivåerna ta fram egna uppföljningsbara mål som årligen ska
kunna redovisas och stämmas av mot. Myndigheten vill här även lyfta betydelsen av att i förväg ge
förslag på vilket sätt uppföljning av handlingsplanens mål ska genomföras.
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Kommentan I styckena om "kopplingen till kommunens vision och må|" och "uppföljning" har
föfidliganden gjorts vilka förhoppningsvis inkl uderar synpunktens kärna'

I

handlingsplanen står det "Med kommunen menas kommunens egen verksamhet, där vi
har ansvar och bedriver verksamhet, genomgående i dokumenten". Vi uppfattar det som att detta
också omfattar kommunala bolag men det kanske kan vara bra att föfidliga även här att de i så fall
är en del av den kommunala verksamheten.

Synpunkt:

Förslag: "...inklusive helägda kommunala bolag" läggs till i inledningen för tydlighetens skull eftersom
även Melleruds Bostäder AB omfattas av policy och handlingsplan'

Kopplingen

till kommunens vision

och mål

Synpunkt: Föfidliga att varje nämnd ska ta fram mål i nämndens arbete för tillgänglighet,
Kommentar: Av handlingsplanen framgår att arbetet med tillgänglighet ska bfias sedan ned inom
respektive styrelse och nämnds ansvarsområde och utgör en del av ordinarie styr- och
ledningssystem. Aktiviteterna ska inkluderas som nämndsmå|, nyckeltal och aktiviteter. Syftet med
formuleringen är att visa på möjligheten för respektive nämnd att formulera ytterligare mål för sitt
tillgänglighetsarbete, Formuleringen medger även möjligheten att nämnden utifrån fullmäKiges mål
enbart ta fram nyckeltal och aktiviteter som är hämtade från handlingsplanen för tillgänglighet. På så
vis tas inte fler mål fram samtidigt som det finns en röd tråd som underlättar spårbarheten och
uppföljning av arbetet med tillgänglighet.
Förslag: Synpunkten lämnas utan ändring med hänvisning till justering ovan enligt tidigare synpunkt.

Utgångspunkter
Syngunkter: Utgångspunkterna ser mycket bra ut! Det nationella målet för funktionshinderspolitiken
kan skrivas fram som "Det nationella målet för funktionshinderspolitiken och dess inriktningar". En av
dessa är ju också universell utformning som också finns med i er lista.
Förslag: Formuleringen justeras utifrån förslaget, både i handlingsplanen och i bilagan.

övergripande aktiviteter
Synpunkter: Bra med tydliga aktiviteter som är beslutade av arbetsgruppenl För att underlätta
uppföljningen och tydliggöra vad som är tänkt att göras skulle aktiviteterna kunna preciseras
ytterligare, Exempelvis: avser "Utbildning om klarspråk och krav på tillgänglighet för kommunens
webbredaktörer" att en utbildning ska genomföras eller att en viss andel ska ha gått en sådan
utbildning? Om detla preciseras redan nu kan både ambitionsnivån bli tydligare och det blir betydligt
lättare att 2023 bedöma om Wå tredjedelar av de övergripande aktiviteterna genomförts under
ha

ndlingsplansperioden.

Förslao: Aktiviteterna i handlingsplanen har föfidligats för att förenkla genomförandet och
uppföljningen av dessa.
SvnpunK: När det gäller aktiviteterna tänker vi att det är bra att de avser respektive nämnd och
bolag! Men i vissa fall kanske det behöver tydliggöras vilken nämnd/förvaltning som är ansvarig?
Exempelvis, vem ansvarar för att utbilda kring klarspråk eller att ge information till näringslivet? Vissa
aktiviteter kanske en enskild förvaltning ska ansvara för medan andra aktiviteter ska göras hos alla
förualtningar och bolag?
Kommentar: Kommunstyrelsen samordnar det praktiska arbetet utifrån de övergripande aktiviteterna
med stöd från respektive verksamhet, vilket redan framgår av handligsplanen.

överg ripa nde aktiviteter kopplat ti I I fokusom råde kunska p 2O2L'2O23
Synpunkt: Bra med mål om kompetenshöjning! Här kan vi från länsstyrelsen vara med och bidra,
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Kommentar: Det är en möjlighet som kommunen bör ta tillvara, Utbildningen kombineras med fördel
med möjligheten att sprida kunskap om kommunens policy och handlingsplan för
tillgänglighetsarbetet,
Synpunkt: Gällande den övergripande aktiviteten 'Tillgänglighetsinventering av kommunens
verksamheter och anläggningar med stöd av tillgänglighetsdatabasen". Är tanken att brister också ska
åtgärdas? I så fall är budgetering viktig att tänka in redan tidigt för att kunna genomföra aktiviteten.
Kommentar: Tanken är att inventeringen främst leder till kunskapsuppbyggnad som förhoppningsvis
leder till åtgärder inom respektive verksamhet. Handlingsplanen innehåller inte detta krav utan
åtgärderna är upp till respektive verksamhet att arbeta med.
Förslaq: Synpunkten lämnas utan ändring i förslaget.

Synpunkt: Gällande aktiviteten om upphandling så skulle den föreslagna utredningen kunna få i
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för de brister som uppmärksammats. Utifrån denna skulle rutiner
kunna tas fram för upphandling utifrån de ska-krav gällande tillgänglighet och användbarhet för
personer med funktionsnedsättning i lagen om offentlig upphandling. En viktig del i ett sådant arbete
är att stärka kompetens hos både beställare och upphandlare. Mycket stöd finns att hämta
Upphandlingsmyndigheten som har en digital verktygslåda just kring detta'
Kommentar: Aktiviteten föfidligas genom att "lagen om offentlig upphandlings" läggs in i förslaget.
Förslaget om att ta fram en åtgärdsplan kompletteras i förslaget.

övergripande aktiviteter kopplat till fokusområde information 2021'2023
Synpunkt: Utred att utöka tjänsten för samordnare tillgänglighet från 10 till 50 procent.
Kommentar: I arbetsgruppens slutliga förslag till handlingsplan föreslogs att inrätta en samordnare för
arbetet med tillgänglighet motsvarande 10 procent. Efter dialog med kommunchefens ledningsgrupp
justerades formuleringen innan remissen och gavs lydelsen att "utreda förutsättningarna för att inrätta
en samordnare för arbetet med tillgänglighet motsvarande 10 procent", Argumentet för ändringen var
att varje nämnd och förvaltning behöver arbeta med tillgänglighetsfrågorna och det är ute i
verksamheterna som kunskapen behöver finnas. En sammanhållande funktion kan behövas som
samlar de olika kompetenserna, exempelvis arbetsgruppen som användes vid framtagandet av
tillgänglighetspolicy och -plan, för att hålla samman årlig uppföljning och stödja förualtningarna och
bolaget i det praktiska arbetet.
Förslag: Formuleringen justeras till att "utreda förutsättningarna för att inrätta en samordnare för
arbetet med tillgänglighet motsvarande 10 eller 50 procent.

Synpunkt: Hur är samordningen tänK att se ut? Kommer verkamheterna (förualtningarna och
bolagen) kunna få stöd i sitt genomförande av den eventuella samordnarrollen? Vi ser att
samordnaren är knuten under "information". Skulle denna istället kunna ge stöd till alla förvaltningar
och bolag utifrån planen i helhet, både vad gäller information och kunskap? Om inte möjligheter till
särskilt sakkunnig finns är en möjlighet att fortsätta strukturen med en Wärsektoriell arbetsgrupp som
tillsammans kan driva arbetet framåt och ge stöd till varandra.). En risk är annars att frågorna blir
svåra att hantera för en förvaltning och att arbetet därför stannar av utan möjligheter till pådrivning
och stöd.

Kommentar: En samordnare kan vara en motor och ett stöd för arbetet med tillgänglighet ute i
verksamheterna, Eftersom nulägesinventeringen och framtagandet av planen pekade på ett behov av
fokusering på kunskap och information föll valet på att lägga förslaget om samordnande funktion på
området information, Om en samordnare inrättas kan denna givetvis stödja de båda fokusområdena,
Förslaq: Synpunkten lämnas utan ytterligare åtgärder, än vad som redan framgått av denna
sammanställning.
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Synpunkt: Gällande den föreslagna samordnaren på 10 procent. Här är det viktigt att tänka på vilken
profil denna ska ha knutet till handlingsplanen. Vi ser att en framgångsfaktor är att en sådan roll finns
på en övergripande nivå i organisationen för att kunna jobba gentemot alla förvaltningar och bolag,
exempelvis på en kommunstyrelseförvaltning eller liknande. Vi tänker också att en sådan roll inte
endast skulle vara tillgodo under "information" utan även under "kunskap".
Kommentar: Synpunkten liknar synpunkten ovan. Om en samordnare inrättas kan denna givetvis
stödja de båda fokusområdena, Utan att föregå utredningen enligt handlingsplanens förslag, ges
kommunstyrelsen i uppgift att samordna det praktiska arbetet utifrån de övergripande aktiviteterna
med stöd från respektive verkamhet. Inrättande av en samordnare fordrar att särskilda resurser
avdelas för uppgiften för att verkligen kunna göra ett gott arbete.
Synpunkt: Gällande den övergripande aktiviteten 'Verka för att kommunala webbplatser lever upp till
tillgänglighetslagen". Här skulle lagrummet kunna skrivas ut för att tydliggöra vad som avses med
'Tillgänglighetslagen". Det är "lagen om tillgänglighet till digital offentlig service". Lagen har till stor
del redan trätt i kraft och innebär att kommunen är skyldig att efterleva den redan nu, alltså även
innan målsättningen till 2023.
Förslag: Lagens namn har lagts till i handlingsplanen. För att harmoniera lagens krav har åtalet för
genomförandet av aktiviteten "verka för att kommunala webbplatser lever upp till lagen om
tillgänglighet till digital offentlig servicetillgänglighetslagen" tidigarelagts till 2021,

Synpunkt: Ett förslag till ytterligare aKivitet är att sprida kunskap kring den nya planen och policyn.
Ett sätt att göra detta skulle kunna vara i samband med en inledande kompetenshöjande aktivitet för
hela kommunen och där vi från länsstyrelsen i så fall kan bistå,
Kommentar: Förslaget bedöms som högst relevant.

Uppföljning
Synpunkt: Vem ansvarar för uppföljningen som ska ske en gång om året? Finns ansvarig funktion för
utvärdering utifrån den årliga uppföljning som gjorts?
Kommentar: Det är lämpligt att kommunstyrelsen anges som ansvarig för uppföljningen i och med att
ansvaret för att samordna åtgärderna enligt handlingsplanen ligger på densamma, Om möjligt sker
uppföljningen i anslutning till något ordinarie uppföljningsarbete. Motsvarande arbetsgrupp som varit
med under planens framtagande, bör vara med minst vid utvärderingen av handlingsplanen.
Förslag: Kommunstyrelsen anges som ansvarig för den årliga uppföljningen och utvärderingen av
handlingsplanen mot slutet av dess period.

Synpunkt: Under uppföljning står det att'Arbetet med tillgänglighet följs upp en gång per år i
anslutning till ett av rapporttillfällena enligt styr- och ledningssystemet", Innebär detta att respektive
förvaltning/bolag rappofterar årligen? En möjlighet är att också samla uppföljningen och att
tillsammans i arbetsgruppen bedöma resultaten utifrån det övergripande målet om att genomföra
minst 2/3 av aktiviteterna innan 2023. Detta kan också rapporteras tillbaka till politiken för att dels
tillgodose fortsatt förankring för arbetet men också för att kunna få nödvändigt "tryck" i arbetet från
politiken i det fall arbetet inte löper på som planerat.
Kommentar: Ja, det innebär att respektive nämnd och bolag förväntas rapportera.
Förslaq: Ett föfidligande har gjofts under rubriken "uppföljning" att nämnder och bolag ska
rappoftera arbete,

Synpunkt: Mycket bra att knyta funktionshindersrådet till genomförandet av handlingsplanenl Men vad
händer efter att de fått ta del av rapporteringen? Ska de på något sätt kunna komma med i
uWecklingen utifrån denna?
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Kommentar: Policyn och handlingsplanen är den gemensamma kartan för arbetet fram till och med
2023 och det är med utgångspunkt i detta som arbetet är tänkt att bedrivas.
Kommunen har ett mycket aktivt funktionshinderråd som bland annat varit med vid framtagandet av
denna plan och policy. Efter att den årliga uppföljningen ställts samman tas resultatet upp vid
Kommunala funKionshinderrådet. Detta gör att kopplingen mellan kommunens tillgänglighetsarbete
och kommuna la fu nktionshinderrådet vidmakthålls.
Förslag: Synpunkten lämnas utan åtgärd.

Bilaga 1- Handlingsplan med övergripande aktiviteter 2O2L'2O23
Synpunkt: Text och tabell bör roteras för att vara läsbar utan att behöva vinkla sidan.
Kommentar: Tabellens sida är rättvänd både vid läsning i PDF- och Word-format,
Förslag: Synpunkten lämnas utan ändring.

Svnpunkt: Vad händer 2023 när handlingsplanen löper ut?
Kommentar: Tanken är att policyn anger att det ska finnas en gällande handlingsplan och att en ny
plan behöver tas fram 2023,
Förslaq: Framtagande av ny plan läggs in som åtgard i handlingsplanen,

Bilaga 2
Synpunkt: I bilaga 2, utgångspunkter för arbetet

med tillgänglighet" finns en rubrik om
funktionshinderspolitikens mål som skulle kunna uppdateras. Det aktuella nationella målet för
funktionshinderspolitiken beslutades iriksdagen 2017 och är "att, med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funKionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska
bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.",

(https://www. regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/)
Förslag: Bilagan uppdateras enligt synpunktens

Nulägesinventering
Svnounkt:

I Nulägesinventeringen

2020 ska "Dretälva" anges som Gärdsrudsbäcken.

Förslag: Korrigeringen genomförs enligt synpunkten.
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Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreservat
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder "C3 Förbud mot
att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar"ändras till
"C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedleuande svampar.

Sammanfattning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer populär vilket påtagligt
märkts av i naturreservatet där stora områden har plockats rena av besökare,
Ramslök är en tämligen sällsynt art, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkrik,

fuktig och lagom lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad mat är tydligt
ökande och i hög grad en positiv trend men blir ett problem i de fall då den hotar den
biologiska mångfalden. Melleruds kommun vill därför införa ett förbud mot att plocka ramslök i
naturreseruatet så att ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft och
finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita blommor.
Förslaget har skickats på remissrunda till länsstyrelsen, västkuststiftelsen samt
natu rskyddsfö re n i n gen.

Beslutsunderlag

o Remiss
. Svar från remissrunda
o Utdrag ur C-föreskriften för Ramslökedalens naturreservat.
. Sam hä lsbygg nadsförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-06,5 112.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, g BI.
I

i
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Sammanträdesdatum
2021-04-07

Kommunstyrelsen

S

8r

sida
39

Dnr KS 2021/L6l

Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreservat
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder "C3 Förbud mot
att gräva upp käilväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar"ändras till
'C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar.

Sammanfattning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer populär vilket påtagligt
märkts av i naturreservatet där stora områden har plockats rena av besökare.
Ramslök är en tämligen sällsynt art, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkrik,
fuktig och lagom lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad mat är tydligt
ökande och i hög grad en positiv trend men blir ett problem i de fall då den hotar den
biologiska mångfalden. Melleruds kommun vill därför införa ett förbud mot att plocka ramslök i
naturreseruatet så att ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft och
finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita blommor,

Förslaget har skickats på remissrunda till länsstyrelsen, västkuststiftelsen samt
i n gen,

natu rskyddsfören

Beslutsunderlag

. Remiss
. Svar från remissrunda
. Utdrag ur C-föreskriften för Ramslökedalens naturreservat.
. Sam hä llsbygg nadsförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202l-04-06, 5 112.
i

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder 'C3 Förbud mot
att gräva upp kärluäxter, samla in mossor, lauar, insekter, och vedlevande svampar"ändras till
"C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp kärluäxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar.

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

Utdragsbestyrka nde

Justerandes s
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202r-04-06
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6

Dnr KS 202L|I6L

s 112

Ändrad föreskrift för Ramslökedalens naturreseruat
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för Ramslökedalens som lyder 'C3 Förbud mot
att gräva upp kärlviixter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar"ändras till
"C3 Förbud mot aff plocka eller gräva upp kärlvärter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar

Sammanfattning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer populär vilket påtagligt
märkts av i naturreservatet där stora områden har plockats rena av besökare.
Ramslök är en tämligen sällsynt aft, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkrik,
fuktig och lagom lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad mat är tydligt
ökande och i hög grad en positiv trend men blir etL problem i de fall då den hotar den
biologiska mångfalden. Melleruds kommun vill därför införa ett förbud mot att plocka ramslök i
naturreseruatet så att ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft och
finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita blommor,

Förslaget har skickats på remissrunda till länsstyrelsen, västkuststiftelsen samt
natu rskydd sfören i n gen.

Beslutsunderlag

o Remiss
. Svar från remissrunda
. Utdrag ur C-föreskriften för Ramslökedalens naturreservat.
. Sa m hä lsbygg nadsförua ltn ngens tjä nsteskrivelse.
I

Förslag

till beslut

i

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att C-föreskriften för
Ramslökedalens som lyder "C3 Förbud mot att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar,
insekter, och vedlevande svampar"ändras till "C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp
kärlvärter, samla in mossor, lauar, insekter, och vedlevande svampar

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

Utd ragsbestyrkande

Justerandes
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MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2021-03-25

Diarienummer

KS2021116r

Sida

r

(2)

Kommunstyrelsen

Förslag om tilläggsbeslut; ändrad föreskrift för
Ra mslökedalens naturreservat
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att upprättat förslag till tilläggsbeslut om
ändring av föreskrift för Ramslökedalens. C-föreskriften som lyder 'C3
Fcirbud mot att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar"ändras till 'C3 Förbud mot aff plocka eller gräva upp
kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar
Sammanfattning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer
populär vilket påtagligt märkts av i naturreseruatet där stora områden har
plockats rena av besökare.
Beslutsunderlag
Svar från remissrunda
Föreskrifterför Ramslökedalens naturreservat

.
r

Beskrivning av ärendet
Sedan naturreservatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer
populär i matlagning. Särskilt under de senaste åren har den aromatiska
växten ökat i popularitet vilket påtagligt märkts av i naturreseruatet där
stora områden har plockats rena av besökare. Ramslök är en tämligen
sällsynt art, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkrik, fuktig
och lagom lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad
mat är tydligt ökande och i hög grad en positiv trend men blir ett problem i
de fall då den hotar den biologiska mångfalden. Melleruds kommun vill
därför införa ett förbud mot att plocka Ramslök i naturreservatet så att
ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft och
finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita
blommor. Ärendet har efter samtal med kommunchef skickats ut på
remissrunda till länsstyrelsen, västkuststiftelsen samt
natu rskyddsföreni ngen. Inga synpu n kter fram kom u nder remissru nda n.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Sa m hä I I sbyg g nad sfö rva ltn

KOMMUN

Datum
2021-03-25

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park
patri k. storm

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas
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Föreskrifter enligt 7 kap 6 $ miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång samt 3 $
och 27 S Förordningen (1998:1252) om områdesskydd gällande förvaltning av

naturreservatet

1 5 Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas att tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas for att tillgodose syftet med
natu rreservatet:

utmärkning av naturreservatet
uppsättande av informationstavla enligt fastställd skötselplan
utförande av skötselåtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom röjning
av friska barrträd, frihuggande av blivande evighetsträd, ringbarkning av
ett antal björkar, topphuggning
uppföljning av kvalitetsmål enligt fastställd skötselplan

B1

82
B3

B4

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 $ miljöbalken om rätten att färdas och vistas
inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att
inom naturreservatet:

3g

C1
C2
C3
C4
C5
C6
vägar C7
CB

ställa upp husvagn/husbil
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående
och ikullfallna träd och buskar.
gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och
vedlevande svampar
störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehåtta sig
nära rovfågelbo, lya eller gryt
medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med
drivande/stötande hund och vid eftersök
framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på befintliga
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller
tävlingar Cgelda på annan plats än iordningställd grillplats

I övrigt gäller allemansrätten. Vidare får eld göras upp på befintlig grillplats där
kommunen håller med ved enligt C9.
Föreskrifterna i 3 $ träder i kraft den dag som framgår av kungörandet i länets
författningssamling.
Föreskrifterna i 1 - 3 5 5 ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra
de åtgarder som erfordras för naturreservatets vård och skötsel.

4g

Fö

re och förva ltn i ng su ppg ifter :
Förvaltare är Melleruds kommun.
Naturreservatet utmärks av förvaltaren enligt Naturvårdsverkets anvisningar.
Förvaltningen bedrivs enligt skötselplan som fastställs av Melleruds kommun
efter samverkan med Skogsvårdsstyrelsen Västra Götaland, bilaga 2.
Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och ska vid
uppkommande behov revideras,
Allt virkessortiment inklusive grenar och toppar (s k GROT) som tas ut ur
området med stöd av föreskrifterna och skötselplanen tillfaller förvaltaren.

rva lta
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Yttrande från Nordalskretsen, Naturskyddsföreningen 2O2L-O3-24: Tillägg till Ramslökedalens
naturreservat

Nordalskretsen av Naturskyddsföreningen är positiv till den ändrade texten kring Ramslökedalen och
anser att tillägget är befogat. Skyltar för att påtala att ramslök och andra skyddade växter inte får
plockas i området borde sättas upp.

Antecknat av Birgitta Olsson, sekreterare i Nordalskretsen
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lngrid Engqvist
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län <vastragotaland@lansstyrelsen.se>
den 22 mars 2021 11:54

Från:

Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:

Kommunen
Dalia Al-Mansour
KS 2021/161

Hej,

Länsstyrelsen har inga synpunkter på ändringen.

Med vänlig hälsning

Marja Fors
Natu rvå rds hand läg ga re

Naturavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Vänersborg
010-224 52 98
maria.fors@la nsstyrelsen.se
www. I a nsstv re se n. se/vastraq ota
I

I

an

d

För en effektiv hantering av ärenden:
Använd i första hand vår e-tiänst för att komplettera eller yttra dig i ett ärende. Då får du omedelbart en
bekräftelse på att vi mottagit din komplettering. I e-tjänsten kan du bifoga filer i storlek upp till 64 MB. Uppge
ärendets diarienummer utan de tre första siffrorna (t.ex. 511-)
- Använd i andra hand e-postadress vastragotaland@lansstvrelsen.se. Uppge ärendets diarienummer eller skriv vad
ärendet gäller.

-
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202L/L6t Remiss

Förslag om tilläggsbeslut; ändrad föreskrift för Ramslökedalens
naturreservat.
Melleruds kommun har upprättat förslag till tilläggsbeslut om ändring av föreskrift för
Ramslökedalens naturreseruat. Du lämnas nu tillrälle att yttra dig över förslaget. Yttrandet
ska vara Melleruds kommun tillhanda senast den 29 mars 2021, Skicka yttrandet till:
kommun@mellerud.se eller samhallsbyqgnads@mellerud,se. Ange dnr KS 202LlL6I

Förslag

till beslut

Melleruds kommun beslutar om att ändra föreskrift i Ramslökedalens naturreservat. Cföreskriften som lyder 'C3 Förbud mot att gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar,
insekter, och vedlevande svampar"ändras tll 'C3 Förbud mot att plocka eller gräva upp
kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter, och vedlevande svampar'i

Skälen för kommunens beslut
Sedan naturreseruatet bildades 2007 har växten Ramslök blivit alltmer populär i matlagning,
Särskilt under de senaste åren har den aromatiska växten ökat i popularitet vilket påtagligt
märkts av i naturreseruatet där stora områden har plockats rena av besökare. Ramslök är en
tämligen sällsynt ar.t, då den ställer krav på sin livsmiljö om att vara kalkri( fuktig och lagom
lummig. Trenden om självhushållning och att äta närproducerad mat är tydligt ökande och i
hög grad en positiv trend men blir ett problem i de fall då den hotar den biologiska
mångfalden. Melleruds kommun vill därför införa ett förbud mot att plocka Ramslök i
naturreseruatet så att ramslöken kan fortleva i området, sprida sin karaktäristiska lök doft
och finnas tillgänglig för pollinerande insekter som dras till dess vackra vita blommor.

Patrik Storm
Enhetschef Gata/Park

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
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Dnr KS 20211L36

Taxa för uteseruering 2O2l

(tillfällig ändring med anledning av

covid-19)
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker
tilloch med 31 december 2021 med anledning av covid-19,

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges beslut

från december 2020 framgår att taxan för uteserveringar är satt
per
kronor
lwadratmeter.
Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för
till 150
uteservering för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av
covid-19.
Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens genomsnittliga
kostnad for åtgärderna i ett specifikt ärende. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som
hanterbara om förslaget till beslut bifalls. En bedömning är att antalet ansökningar kan bli något
högre under 2021,

Beslutsunderlag

. Förslag taxa för uteserueringar 202I
r Kom m nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, S 82.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, 9 76.
u
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SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

Sammanträdesdatum

202r-04-07

Kommunstyrelsen

576

sida
34

Dnr KS 202L/136

Taxa för utesenrering 2O2I (tillfällig ändring med anledning av

covid-19)
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2021 med anledning av covid-l9.

Sammanfattning av ärendet

I

kommunfullmäktiges beslut från december 2020 framgår att taxan för uteserueringar är satt

till 150 kronor per kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för
uteservering för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av
covid-19,
Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens genomsnittliga
kostnad för åtgärderna i ett specifikt ärende. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som
hanterbara om förslaget till beslut bifalls, En bedömning är att antalet ansökningar kan bli något
högre under 2021.

Beslutsunderlag

r Förslag taxa för uteserveringar 2021
o Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202I-03-23, g 82.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2021 med anledning av covid-19.

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

sida

202t-03-23

11

Dnr KS 2021/L36

582
Taxa för uteservering 2O2L

(tillfällig ändring med anledning av

covid-19)
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteseruering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 202L med anledning av covid-l9,

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut från december 2020 framgår att taxan för uteserueringar är satt
till 150 kronor per kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för
uteseruering för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av
covid-19.
Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens genomsnittliga
kostnad för åtgärderna i ett specifikt ärende. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som
hanterbara om förslaget till beslut bifalls. En bedömning är att antalet ansökningar kan bli något
högre under 2021,

Beslutsunderlag

o Förslag taxa för uteserueringar
r Kommunstyrelseförvaltningens
Förslag

till beslut

202L
tjänsteskrivelse.

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för
uteservering tas ut för restauranger och butiker till och med 31 december 2021 med anledning
av covid-19.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde

Justerandes s
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Datum
2021-03-05

Diarienummer

Sida

KS 2021/136

1 (1)

Kommunfullmäktige

Taxa för uteservering 2O2l (tillfällig ändring med anledning av

covid-19)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingen taxa för uteservering tas ut för restauranger och butiker
till och med 31 december 2021 med anledning av covid-19.

Sammanfattning av ärendet

I kommunfullmäktiges

beslut från december 2020 framgår att taxan för uteserueringar är satt till
150 kronor per kvadratmeter. Förslaget är att kommunen inte tar ut någon taxa för uteservering
för restauranger och butiker till och med 31 december 2020 med anledning av covid-19.
Taxa är en avgift som kommunen får ta ut och ska motsvara kommunens genomsnittliga kostnad
för åtgärderna i ett specifikt ärende. De ekonomiska konsekvenserna bedöms som hanterbara om
förslaget till beslut bifalls. En bedömning är att antalet ansökningar kan bli något högre under

202r.

Beslutsunderlag
. Förslag taxa för uteserveringar 2OZt

Ingrid Engqvist

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Chefssekreterare

Beslutet skickas till
Sa m hä I ls byg g

nadsc hefe n

Ekonom samhällsbygg nadschefen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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kommunen@mellerud.se

Uteserveringar
Fer päsong

Enhet

Tidsperiod 1 april - 30 september

Kr /m2
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202t-04-t4

ÄRrnor rs

Dnr KS 20201767

Upphävande av dokumentet Färdtjänst

föreskrifter
Kommunstyrelsens förslag

- regler och tillämpnings-

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet Färdtjänst - Regler och
tillämpningsföreskrifter, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

Sammanfattning av ärendet
Som komplement till färdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella regler
för färdtjänst angående innehåll och omfattning. Färdtjänst - Regler och tillämpningsföreskrifter
reviderades senast av kommunfullmäktige 2013-03-20. På grund av ändrade förutsättningar
föreslås dessa ersättas av nya riKlinjer. Ändringarna består bland annat av förtydliganden av
regler, anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud, förändringar i lagstiftning och vägledande
domar, samt en strävan att likställa regelverket med övriga kommuner i Fyrbodalsområdet,
Bland justeringarna åtefinns en ny zonindelning där hela Västra Götalands län utgör ny zon för

färdtjänstresor.
De krav på justeringar av avgiftsmodell och justerade egenavgifter för färdtjänst som är en följd
av Västtrafik nya zonindelning är inarbetade som princip i de föreslagna riktlinjerna, medan
själva avgiftsmodellen och förslagen till egenavgifter behandlas i det separata ärendet "Förslag

till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor".
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april

202I,9 68, att

1. upphäva beslutet om dokumentet "Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun"
(dnr KS 2020/429) från och med 2021-05-31.

2, fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst

med

ikraffträdande från och med 2021-06-01.

Beslutsunderlag

o Förslag till riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
. Sammanställning och kommentarer kring framförda synpunkter i remissrundan till
medlemmarna i det Kommunala funktionshinderrådet och det Kommunala pensionärsrådet
. Lagen om färdtjänst (1997:736)
. Lagen om riksfärdtjänst (1997:735)
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, S 85.
r Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, 9 68.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-07

sida
24

Dnr KS 20201767

s68

Riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1.

upphäva beslutet om dokumentet "Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun"
(dnr KS 20201429) från och med 2021-05-31'

2. fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning

av färdtjänst och riksfärdtjänst med

ikraftträdande från och med 2021-06-01.

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet Färd{iänst - Regler och
tittämpningsföreskrifter, fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

Sammanfattning av ärendet
Som komplement till färdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella regler
för färdtjänst angående innehåll och omfattning. Färdtjänst - Regler och tillämpningsföreskrifter
reviderades senast av kommunfullmäktige 2013-03-20. På grund av ändrade förutsättningar
föreslås dessa ersättas av nya riktlinjer. Ändringarna består bland annat av föfidliganden av
regler, anpassning till Västtrafiks extra serviceutbud, förändringar i lagstiftning och vägledande
Oo-mai, samt en sirävan att likställa regelverket med övriga kommuner i Fyrbodalsområdet.
Bland justeringarna återfinns en ny zonindelning där hela Västra Götalands län utgör ny zon för

färdtjänstresor.
De krav på justeringar av avgiftsmodell och justerade egenavgifter för färdtjänst som är en följd
av Västtrafiks nya zonindelning är inarbetade som princip i de föreslagna riktlinjerna, medan
själva avgiftsmodellen och förslagen till egenavgifter behandlas i det separata ärendet "Förslag
till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor".

Beslutsunderlag

o Förslag till riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
. Sammanställning och kommentarer kring framförda synpunkter i remissrundan till
medlemmarna i det Kommunala funktionshinderrådet och det Kommunala pensionärsrådet
. Lagen om färdtjänst (1997:736)
. Lagen om riksfärdtjänst (1997:735)
o Kom mu nstyrelseförva ltningens tjä nsteskrivelse'
o Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, 5 85.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

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

1,

upphäva beslutet om dokumentet "Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun"
(dnr KS 20201429) från och med 2021-05-31.

2.

fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst med
ikraftträdande från och med 2021-06-01.

rusterandes
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet Färdfiänst - Regler och
tillämpningsföreskn'fter, fastställt av kommunfullmäKige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas

till

Enhetschefen for Kommunikation och säkerhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm unstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

z02t-03-23

15

Dnr KS 20201767

s8s

Riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen besl utar att

1.

upphäva beslutet om dokumentet "Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun"
(dnr KS 20201429) från och med 2021-05-31,
Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst med
ikraftträdande från och med 2021-06-01.

2. fastställa förslag till

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet "Färdtjänst - Regler och
tillämpningsföreskrifter", fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

Sammanfattning av ärendet
Som komplement till färdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda generella regler
för färdtjänst angående innehåll och omfattning. Färdtjänst - Regler och tillämpningsföreskrifter
reviderades senast av kommunfullmäktige 2013-03-20. På grund av ändrade förutsättningar
föreslås dessa ersättas av nya riktlinjer. Ändringarna består bland annat av förtydliganden av
regler, anpassning tillVästtrafiks extra serviceutbud, förändringar i lagstiftning och vägledande
domar, samt en strävan att liktälla regelverket med övriga kommuner i Fyrbodalsområdet.
Bland justeringarna återfinns en ny zonindelning där hela Västra Götalands län utgör ny zon för

färdtjänstresor.
De krav på justeringar av avgiftsmodell och justerade egenavgifter för färdtjänst som är en följd
av Västtrafiks nya zonindelning är inarbetade som princip i de föreslagna riktlinjerna, medan
själva avgiftsmodellen och förslagen till egenavgifter behandlas i det separata ärendet "Förslag
till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor".

Beslutsunderlag

o
o
.
.
.

Förslag till riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
Sammanställning och kommentarer kring framförda synpunkter i remissrundan till
medlemmarna i det Kommunala funktionshinderrådet och det Kommunala pensionärsrådet
Lagen om färdtjänst (1997:736)
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735)
Komm unstyrelseförua ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

1.

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

upphäva beslutet om dokumentet "Lokala föreskrifter för riksfärdtjänst i Melleruds kommun"
(dnr KS 20201429) från och med 2021-05-31.

2. fastställa förslag till RiKlinjer för tillämpning

av färdtjänst och riksfärdtjänst med

ikraftträdande från och med 2021-06-01.

Justerandes sign

Utd ragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm unstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202t-03-23

16

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om dokumentet "Färdtjänst - Regler och
tillämpningsföreskrifter", fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med upphävandedatum
2021-05-31.

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

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelsefö rua ltn

KOMMUN

Datum
2020-04-08

i

n

ge n

Diarienummer

Sida

K520201767

1 (s)

Kommunstyrelsen

Förslag
Förslag

till riktlinjer för tillämpning

av färdtjänst och riksfärdtjänst

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1.

Upphäva beslutet om dokumentet "Lokala föreskrifter för riksfärd$änst
Melleruds kommun" (dnr KS 20201429) från och med 202L-05-31

2.

Fastställa förslag till Riktlinjer för tillämpning av färdtjänst och riksfärdtjänst
med ikraftträdande från och med 2021-06-01

i

Kommunfullmäktige beslutar

3.

Upphäva beslutet om dokumentet "Färdtjänst - Regler och
tillämpningsföreskrifter", fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-20, med
upphävandedatum 2021-05-31

Sammanfattning av ärendet
Som komplement till färdtjänstlagen kan tillståndsgivaren (kommunen) utfärda
generella regler för färdtjänst angående innehåll och omfattning. Färdtjänst

- Regler

och tillämpningsföreskrifter reviderades senast av kommunfullmäktige 2013-03-20. På

grund av ändrade förutsättningar föreslås dessa ersättas av nya riktlinjer. Ändringarna
består bland annat av fofidliganden av regler, anpassning till Västtrafiks extra
serviceutbud, forändringar i lagstiftning och vägledande domar, samt en strävan att
likställa regelverket med övriga kommuner i Fyrbodalsområdet. Bland justeringarna

återfinns en ny zonindelning där hela Västra Götalands län utgör ny zon för
färdtjänstresor.
De krav på justeringar av avgiftsmodell och justerade egenavgifter för färdtjänst som

är en följd av Västtrafiks nya zonindelning är inarbetade som princip i de föreslagna
riktlinjerna, medan själva avgiftsmodellen och förslagen till egenavgifter behandlas

i

det separata ärendet "Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor".

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltn ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

i

464 80 MELLERUD

E-post
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KOMMUN

Datum
2020-04-08
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gen

Diarienummer

Sida

K520201767

2 (s)

Beslutsunderlag

o
.
.
.

Förslag till riktlinjer med regler och tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
Sammanställning och kommentarer kring framförda synpunkter i remissrundan till
medlemmarna i det Kommunala funktionshinderrådet och det Kommunala pensionärsrådet
Lagen om färdtjänst (1997:736)
Lagen om rikfärdtjänst (1997:735)

Beskrivning av ärendet
Den allmänna kollektivtrafiken i Melleruds kommun består av bussar, tåg och närtrafik.
Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätorternas
närtrafikhållplatser eller tvärtom, Den regionala trafiken i Mellerud sker med tå9.
Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för personer med olika

funktionhinder.

I

Melleruds kommun är kommunstyrelsen ansvarig nämnd för färdtjänst och

riksfärdtjänst. Enligt kommunstyrelsens delegeringsregler (KS 20190612, $153) är
beslut om färdtjänst delegerat till samhällsvägledarna ($2a'1).
Kommunen kan besluta överlåta uppdraget att utföra färdtjänstresorna till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten inom Västra Götalands län och genom avtal har
Melleruds kommun uppdragit till Västtrafik AB att upphandla och administrera trafik
och beställningscentral.
Enligt Lag om färdtjänst tydliggörs i 3 $: 'Varje kommun ansvarar, såvitt gäller
kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god l<valitet anordnas inom kommunen och,

om det finns särskilda skä|, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får för
sina kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. "
Melleruds kommun har idag riktlinjer för färdtjänst som antogs år 2013. Dessa riktlinjer

är i behov av att revideras och uWecklas för att bättre anpassas till serviceutbud,
förändringar i lagstiftning, vägledande domar och för att harmoniseras med riktlinjerna
hos de övriga kommunerna i Fyrbodal.

Västtrafiks nya zonsystem innebär att beräkningsmodellen för egenavgifterna behöver
revideras. Dialog mellan kommunerna och Västtrafik har lett fram till ett förslag till ny

avgiftsmodell som bygger på en fast grundavgift där de första 10 kilometerna på resan
ingår, följt av en kilometerbaserad avgift för varje fullgjord kilometer därutöver.
Modellen är inarbetad i de föreslagna riktlinjerna, men beslutas i ett separat ärende,
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-04-08

Diarienummer

Sida

K520201767

3 (s)

"Förslag till avgiftsmodell och reviderade egenavgifter för färdtjänstresor". Detta för att
möjliggöra framtida justeringar av egenavgiften utan att behöva förändra riktlinjerna.
Förslaget har sänts på remiss till medlemmarna i det kommunala pensionärsrådet och

i

det kommunala funktionshinderrådet. Synpunkterna från medlemmarna i det
kommunala pensionärsrådet var i huvudsak positiva. Medlemmarna

i

funktionshinderrådet framförde ett flertal frägor och synpunkter, främst avseende
avsnitt 4.1 Beställning och avbokning av resa. Hänsyn har tagits till dessa synpunkter

i

det nu framlagda förslaget.

Bland förändringarna jämfört med 2013 års fastställda riktlinjer, återfinns:

2.0 Tillstånd för färdtjänst
Tydliggörande om att det krävs att den sökande är folkbokförd i Melleruds kommun, .I
gällande regelverk från år 2013 är det mcijligt att få tillstånd för den som är folkbokförd
bland anslutna kommuner i Fyrbodal (vilket 2013 var detsamma som BengBfors, Dals
Ed, Färgelanda, Åmål och Mellerud). Detta är ej förenligt med Lag om färdtjänst

(1997:736) 6 f, vilken tydliggör att "Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den
sökande är folkbokftird, eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till
den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet)"'
Tydliggörande om att funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader. I gällande
regelverk från år 2013 omnämns sex månader. Enligt domstolspraxis ska

funktionsnedsättning beräknas bestå minst tre månader för att inte betraktas som
tillfälligt.
Tydliggörande om att beslut om färdtjänsttillstånd för människor med demenssjukdom
kan ges i 10 år.

2.1 Färdtiänst för Dersoner under 18 år
Tydliggörande om barnkonventionen: "Barnkonventionens artikel 12 tydliggör att "Barn

har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas
tillbarnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."
3.3 Individuella behov och hjälpmedel
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Tydliggörande om att särskilda behov på individ- eller hjälpmedelsnivå kräver särskild
specifikation i ansökningshandlingen och att det ska styrkas av medicinskt utlåtande.
Exempel på sådana behov kan vara behov av extra sittplats, trappklättrare,
syrgasmaskin et.c.

4.1 Beställning och avbokning av resa
Tydliggörande om att beställning ska göras tidigast 14 dagar före planerad resa eller
senast en timma före planerad resa.

I remissutgåvan till Kommunala

Funktionshinderrådet och Kommunala pensionärsrådet föreslogs en förändring av

beställning till senast kl 22 dagen före resan, deffa för att öka möiligheterna till
samordning av resorna. Remissvaren från medlemmarna i funktionshinderådet var

samstämmigt kritiska tilldetta förändringsförslag, vaffcir nu liggande förslag på denna

punkt är mer liktydande med i dag gällande regler.
4.3 Assistanshund och sällskapsdjur
Tydliggörande om att sällskapsdjur ej får medfölja på resa, men att undantag gäller för
personer med dispositionsrätt till ledarhund eller certifierad assistanshund, vilka får
resa med avgiftsfritt.

4.4 Område för färdtjänstresor
Tydliggörande om att reseområdet för färdtjänst omfattar alla kommuner som ingår
Västra Götaland, I gällande regelverk från år 2013 omfattar färdtjänstresor endast

Mellerud Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Trollhättan, Säffle Uddevalla, Vänersborg,
Åmål och Å4ängs kommuner.
5.0 Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd
Tydliggörande om när det kan bli aktuellt att återkalla ett färdtjänsttillstånd.
Skrivningen är framtagen i samverkan (och är därmed likalydande) med bland annat
Åmåls kommun.
6.0

- 6.6 Lokala föreskrifter för riksfärdtiänst i Melleruds kommun

De av kommunstyrelsen fastställda lokala föreskrifterna för riksfärdtjänst

i Melleruds

kommun (Dnr KS 20201429) har arbetats in i de föreslagna riktlinjerna.
Kommunstyrelsen föreslås därför upphäva beslutet från den 12 augusti 2020.
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Utöver de ändringar och tillägg som nämns ovan, har ytterligare tillämpningar och

regler lagts till som en anpassning till nya regelverk och domar. De särskilda regelverk
som tidigare gällt för arbetsresor och ungdomsresor fasas ut när befintliga tillstånd

upphör, då särskild ersättning för merkostnader kan sökas och erhållas av
Försäkringskassan.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna riktlinjerna förväntas bli små.

Möjligheterna att samordna resandet förblir lågt beroende på resenärens möjlighet att
kunna beställa resa med en timmas varsel, vilket i sig är kostnadsdrivande. Samtidigt
kan alltför strikta regler avseende beställningstid leda till ett ökat antal bomresor, vilket
också skulle vara kostnadsdrivande.

Sammanfattning remissrunda till KFR och KPR
Det kommunala funktionshinderrådet och det kommunala pensionärsrådet har båda

givits möjlighet att delta i en remissrunda. Svaren från föreningarna i pensionärsrådet
var i huvudsak positiva till föreslagna riktlinjer medan svaren från
funktionshinderrådets föreningar innehöll fl era frågor och synpunkter.
Sammanställningen av insända synpunkter med kommentarer från utredaren bifogas
med handlingarna.

Karl- Olof Petersson
Kommunchef

Tony Johansson
Samhällsvägledare
0s30-189 00
tony.johansson@ mel lerud.se

Beslutet skickas till
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet
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Dokument & lagar I Lag (1997:736)om färdtjänst

Lag (1997:736) om färdtjänst
t.o.m. SFS 2019:901

SFS nr: 1997:736

DepartemenUmyndighet: lnfrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1997-10-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:901
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1

S Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med

fu

n

ktionshinder (färdtjänst).

2 S Med dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet och regional
kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik.
Lag (2010:1068).
3 S Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av
god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skä|, mellan
kommunen och en annan kommun.
En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan
andra kommuner. Lag (2006:1114).

4 S Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som
ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:901).
5 S Har en kommun överlåtit sina uppgifter till en regional kollektivtrafikmyndighet
ansvarar myndigheten, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst anordnas
inom kommunen och, om det finns särskilda skä|, mellan kommunen och en annan

177

kommun. Vidare får den regionala kollektivtrafikmyndigheten för invånare
kommunen anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.
Lag (2010:1068).

i

Tillstånd ti ll färdtjänst
6

S Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om
kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
Lag (2010:1068).
7 S Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder,
som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn
motsvarande ålder utan funktionshinder.

i

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det
allmänna. Lag (2006:1 1 1 4).
Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna,
8
skall tillståndet gälla även ledsagaren.

S

9

S

Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare

Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till
antalet endast om det finns synnerliga skä|.
Om det finns särskilda skä1, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor. Lag
(2006:1114).

Avgift
10
För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som
bestäms enligt 11 $.

S

11 S Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av
kommunen.

Ar en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grunderna för
avgifterna av
1. kommunerna och regionen i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet,
eller
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2. enbart kommunerna i länet, om de ansvarar för kollektivtrafiken i länet och om
överenskommelse om detta har träffats med regionen, om den hör till dem som
ansvarar för kollektivtrafiken i länet.
De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna lag till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten får dock inte delta i beslutet. Kan enighet inte uppnås om
grunderna för avgifterna, ska dessa bestämmas av regeringen.
Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader
Lag (2019:901).

Aterkallelse av tillstånd m.m.

S

En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita färdtjänst, om
12
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsten.

Föreskrifter och villkor får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

Handläggning av ärenden m.m.
13

S

Har upphävts genom lag (2010:1068)

14 S Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas
personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en
trafikutövare, om uppgifterna behövs för att anordna transport som avses i denna
lag.

S

Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som
15
bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen röja vad de
i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden.

överklagande
16 S Tillståndsgivarens beslut enligt 6-10 och 12 SS får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag
(2010:1068).

SVERIGES

RII(SDAG
All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets
främsta företrädare.
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Start / Dokument & lagar i Lag (1997;735) om riksfärdtjänst

Lag (1997=7351 om riksfärdtjänst
t.o.m. SFS 2019:900

SFS nr: 1997:735

DepartemenUmyndig het: nfrastruktu rdepartementet RST TM
Utfärdad: 1997-10-16
I

Ändrad: t.o.m. SFS 2019:900
Ändringsregister: SFSR (Bcgeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

lnnehåll:

.

Övergångsbestämmelser

S

1
En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för
reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder
måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

2 S Med dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet och regional
kollektivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065)om
kollektivtrafik. Lag (201 0: 1 067).

S

Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som
3
kommunfullmäktige bestämmer.
Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som
ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den
regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (201 9:900).

Tillstånd till riksfärdtjänst
4 S Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om
kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).
Lag (2Ua:1067).
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5

S Tillstånd skall meddelas om

1. resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader
kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
2. ändamälet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan
enskild angelägenhet,
3. resan görs inom Sverige från en kommun till en annan kommun,
4. resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med
allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, och
5. resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras iförhållande till barn
motsvarande ålder utan funktionshinder.
Lag Q0aM115).

i

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan,
skall tillståndet gälla även ledsagaren.

6

S

7

S Tillstånd till riksfärdtjänst får förenas

med föreskrifter om färdsätt.

Avgift
betala en avgift (egenavgift)
som motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel. Regeringen
meddelar närmare föreskrifter om dessa avgifter.
8

S Vid resa med riksfärdtjänst skall tillståndshavaren

Ersättning för en riksfärdtjänstresa lämnas med ett belopp som motsvarar skillnaden
mellan reskostnaden och egenavgiften.
Ersättning för ledsagarens resa skall dock motsvara kostnaden för resan.
Ersättningen betalas till den som utfört transporten eller till den som har betalat
transporten. Beslut om ersättning meddelas av tillståndsgivaren.

Aterkallelse av tillstånd m.m.

IS

En tillståndsgivare får återkalla ett tillstånd att anlita riksfärdtjänst om
förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter som gäller för riksfärdtjänsten.

Föreskrifter får ändras, om ändrade förhållanden föranleder det.

Handläggning av ärenden m.m.
10

S Har upphävts genom lag (2010:1067).

11 S Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas
personliga förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en
trafikutövare, om uppgifterna behövs för att samordna resor'

12 S Personer som är eller har varit verksamma inom enskild verksamhet som
bedrivs yrkesmässigt och som omfattas av denna lag får inte obehörigen roja vad de
i verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden'

Överklagande
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13 S Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag
(2010:1067).

övergå n gs bestäm

m

elser

1997:735
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998, då lagen (1993:963) om kommunal
riksfärdtjänst skall upphöra att gälla.
I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller den gamla lagen.
Den nya lagen skall dock från och med den 1 januari 2000 tillämpas på tillstånd till
riksfärdtjänst som har meddelats före ikraftträdandet. Lag (1999:339).

SVERIGES

RII(SDAG
All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets
främsta företrädare.
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Sammanställning av remissvar från medlemmar i det kommunala
funktionshinderrådet och det kommunala pensionärsrådet samt

kommentarer och förslag till åtgärder avseende förslag till nya
riktlinjer för färdtjänst samt ny ersättningsmodell för färdtjänst
Fem remissvar har inkommit, av vilka två är likalydande. Remissvaren från det kommunala

pensionärsrådet var i huvudsak positiva och lämnade i övrigt inga synpunkter. Remissvaren från det
kommunala funktionshinderrådet innehöll däremot ett flertal frågor och synpunkter. lnkomna
synpunkter samt kommentarer och förslag till åtgärder redovisas med hänvisning till respektive
rubrik i de två tjänsteskrivelserna. Vissa synpunkter, vilka ej har bäring till någon särskild rubrik,
redovisas u nder rubriken "Allmä nna synpunkter".

Allmänna synpunkter
Svnpunkter: Remissvaren trycker på färdtjänsten som en mycket viktig del för att människor med
funktionsnedsättning ska kunna resa lika spontant som människor utan funktionsnedsättning. Man
anser att förslaget innehåller begränsningar för färdtjänstresenärerna och påtalar behovet av dialog
och återkoppling innan beslut tas om nya riktlinjer.
Kommentar: Flera av synpunkterna återkommer i mer konkret form nedan och besvaras där. Behovet
av dialog och återkoppling behöver tillgodoses i processen.
Förslag: Frågan anmäls som punkt till de båda kommande rådsmötena, för information om förslaget
och vilka justeringar som gjorts jämfört med remissrundan.

Förslag

till riktlinjer med regler och tillämpningsföresl<rifter för

fä rdtjä nst

A. Syn pun kter fä rdtjänst

2.l Giltighetstid
Svnpunkt: Två år anses vara en för kort giltighetstid vid livslångt funktionshinder

Kommentar: Även vid livslå nga funktionshinder kan förutsättningar ändras, avseende behov av
hjälpmedel, antal ledsagare och fordonstyp, t.ex. att en person som tidigare har kunnat ta sig ur
rullstol och resa med personbil, så småningom behöver rullstolsplats ispecialfordon. Förslaget
innehåller redan ett undantag och det rör människor med demenssjukdomar, där tillstånd kan
beviljas i upp till tio år.
Förslas: lngen justering föreslås.
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2.4 Medresenärer
Svnpunkt: Färdtjänstresenärer med egna barn behöver kunna resa med dem i bilen utan extra
kostnad, genom att t.ex. barn under 18 år ska få vara medresenär utan extra kostnad.
Kommentar: Förslaget saknar stöd i lagstiftningen. Det är heller ingen justering jämfört med de sedan
20L3 gällande riktlinjerna. Antalet minderåriga medresenärer är lågt varför förslaget inte innebär
någon stor ekonomisk belastning. Barn- och ungdomar utan funktionshinder har andra
ko lektivtrafi kförmå ner som delvis krocka r med fö rslaget.
I

Förslag: lngen justering föreslås.

3.1 Beställning och avbokning av resa
Svnpunkter: När kommunen inskränker förbeställningstiden till dag före resa så tar kommunen inte
hänsyn till "Svårigheter att förflytta sig på egen hand". Var finns utrymme för spontanresor som
funnits tidigare?

senastkl22 dagen före planerad resa är inarbetat syftande
till behovet av att i ökad utsträckning försöka samordna resandet. Bland de synpunkter som
inkommit upplevs dem kring punkt 4.1 vara en stor försämring jämfört med nu gällande regler.
Kom

nta r: Förslaget om förbeställning

att regelverket återgår till nu gällande regler med
beställning senast en timma i förväg. Justeringen innebär en generösare möjlighet till spontanresor
Förslag: Justering föreslås av remissförslaget, så

än förslaget i remissutgåvan.

3.2 Hjälpmedel, bagage och bilbarnstol
Svnpunkter:
1.)

Bilbarnstol är dyra i inköp, detta har tidigare varit kostnadsfritt.

2) Man bör få ta med sig så mycket bagage som man själv kan bära. Om man exempelvis ska ut och
resa brukar man ha en resväska och ett handbagage. Om man har storhandlat kanske man har
ryggsäck och två kassar.

Kommentar: I takt med att anropstrafikens fordon miljöanpassas minskar bagageutrymmena, vars
lastutrymmen till största delen därför behöver avsättas för eventuella hjälpmedel. Såväl punkt 1 som
2 är en anpassning till detta. Kostnaden för en bilbarnstol påverkas ej av förälderns
fun ktionsva riation.
Förslas: lngen justering.

3.3 Assistanshund och sällska psdjur
Svnpunkt: För att kunna använda färdtjänsten fullt ut bör färdtjänstresenärer kunna åka exempelvis
till veterinären med sitt sällskapsdjur. Tidigare har det varit möjligt om sällskapsdjuret fraktas i bur.
Kommentar: Utföraren av den anropsstyrda trafiken kan i dag inte skilja på fordon där djur
transporterats och dem där djur inte har transporterats. Av hänsyn till människor med lung- och
allergisjukdomar, vilka vid en generell möjlighet att transportera husdjur kan få praktiska svårigheter
att resa med färdtjänst, bör regeln om att ej medta sällskapsdjur kvarstå. Undantaget för ledarhund
och assistanshund är motiverat, då dessa djur utgör en dokumenterad hjälp för den
funktionsnedsatte.
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Förslag: lngen justering.

3.4 Område för färdtjänstresor
Svnpunkter:
1) Luddigt.

2) En positiv förändring som minskar det administrativa arbete som både kommun och
färdtjänstresenären lägger ner på att söka riksfärdtjänst.
Kommentar: lnte alla invånare kan förväntas veta vilka kommuner som ingår i Västra Götaland varför
ett förtydligande är på sin plats. I övrigt uppfattas förslaget vara positivt.
Förslas: Punkten förtydligas genom en alfabetisk uppräkning av de 49 kommuner som ingår i Västra
Götalands län på kommunens hemsida när de nya färdtjänstriktlinjerna antagits.

3.5 Egenavgift
Svnpunkter:
L) Egenavgift för barn och ungdom utan ekonomisk möjlighet är inte okej.
2) En ungdomsrabatt bör finnas för den som är under 18 år och har ett färdtjänsttillstånd.
3) Ett månadskort bör finnas för den som arbetar eller studerar. För den som arbetar utanför
Melleruds kommun kan det bli mycket kostsamt att betala för varje resa.

Kommentar: Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har rätt att söka handikappersättning
och merkostnadsersättning för färdtjänstresor. Detta ansöks om hos Försäkringskassan. Även
arbetsresor går att få ersättning för genom ansökning hos Försäkringskassan. Vid godkänd ansökning
betalas ersättning från FK ut i förskott (uppgift från handläggarnätverket), vilket innebär att den
enskilda färdtjänstresenären inte behöver ligga ute med egna medel.
Förslas: lngen justering.

3.7 Bomresor
Svnpunkt: Och omvänt när ej färdtjänstfordonet kommer? Annars okej
Kommentar: Om färdtjänstfordonet inte kommer, uppstår ingen kostnad för kommunen, om än
besvär för den enskilda resenären.
Förslas: lngen justering.

Syn

punkter

ri ksfä

rdtjä nst

1.3 Färdsätt
Svnpunkt: Motsägelsefullt.
Kommentar: lngen förändring har gjorts jämfört med gällande riktlinjer för riksfärdtjänst. Exakt vad
som i skrivelsen uppfattas som motsägelsefullt framgår ej av remissyttrandet.
Förslag: I ngen justering.
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5.4 Villkor för riksfärdtjänst
Svnpunkt: Vilken period?

Kommentar: lngen förändring har gjorts jämfört med gällande riktlinjer för riksfärdtjänst.
Förslas: lngen justering.

5.5 Egenavgift för riksfärdtjänst
Svnpunkt: Luddigt.
Kommentar: lngen förändring har gjorts jämfört med gällande riktlinjer för riksfärdtjänst.
Förslag: lngen justering.

Förslag

till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor

Svnpunkter:
Det borde vara samma pris för hela Melleruds kommun. Att införa kilometertaxa gör att det blir
stor prisskillnad för de personer som bor i utkanten av kommunen. Färdtjänstresenärer är oftast inte
höginkomsttagare och det innebär en stor omställning att flytta. Exempel: I grundavgiften ingår resor
1-)

i Melleruds kommun, utanför kommunen tillkommer en kilometertaxa på 3 kr/kilometer. Ett annat
alternativ kan vara att införa ett högkostnadsskydd.
2) Om det nu stämmer att hela VG regionen finns till för oss med färdtjänst, ej riksfärdtjänst som
tidigare. Eftersom Reumatikerdistriktet Älvsborg är mycket stort skulle en resa t.ex. till Borås kosta en
förmögenhet ca 475 kr enkel resa. Vi har styrelseuppdrag där (distriktet). 55 kr första 10 km sedan 3

krlkm är ej okej.
3) Önskemål om avståndstabell.

Kommentarer
Västtrafiks nya zonindelning gör att de gamla zonerna upphör. För de flesta kommuninvånare som
bor utanför Melleruds centralort innebär den föreslagna modellen med grundavgift + kilometertaxa
för resor över 1"0 km en avgiftssänkning jämfört med den gamla zonmodellen, vilket också framgår av
exemplen i underlaget. En gemensam grundtaxa utan kilometeravgift för alla i Melleruds kommun
innebär behov av en avsevärt högre grundtaxa än 55 kr, vilket skulle göra korta resor väldigt
1-)

kostsamma för den enskilda resenären.
2) Det är riktigt att kostnaden för mycket långväga färdtjänstresor inom den 49 kommuner stora
zonen blir högre än vad egenavgiften för riksfärdtjänstresor är. Samtidigt innebär förändringen
förmånen för den med färdtjänsttillstånd att kunna boka sin resa med kort varsel och utan att ansöka
om riksfärdtjänsttillstånd. Därtill finns det möjlighet för resenären att, om man är beredd att resa
enligt samma principer som dagens riksfärdtjänst (där tåg är standard för resan), kunna hålla

egenavgifterna nere. Med dagens regler för riksfärdtjänst innebär en resa från Mellerud till Borås
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oftast en resa med taxi med vanlig färdtjänst till Melleruds station, tågresa från Mellerud till Bbrås
(via öxnered) samt möjlighet till taxi från Borås central till den plats i Borås som resenären ska
besöka. Med det nya systemet och den nya zonindelningen finns det möjligheter för
färdtjänstresenären att hålla sina kostnader nere genom att boka resan som två färdtjänstresor (taxi
till Melleruds stn och taxi från Borås central), för att däremellan boka tågresa Mellerud-Borås via
öxnered enligt Västtrafiks ordinarie kollektivtrafik och taxesystem, där Mellerud och Borås ingår i
samma zon,Zon C, vilket ger en samlad kostnad på ca 165 kr för taxiresorna och 64 kr för tågresan,
dvs

totalt 229 kr enkel resa, jämfört med de ca 475 kr som anförs i remissvaret.

3) I underlaget finns ett flertal exempel på de nya egenavgifterna, men inte någon avståndstabell.
Det finns en rimlighet i en avståndstabell läggs upp på hemsidan när riktlinjerna fastställts, så att det
på hemsidan framgår hur långt det är mellan de olika orterna i Melleruds kommun.
Förslag: Kommunens hemsida för färdtjänst kompletteras när riktlinjerna fastställts med en
avståndstabell mellan de olika orterna i Melleruds kommun'

Tony Joha nsson, sam hällsvägledare
tonv. ioha nsson (o mellerud.se

0s30-18900
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RIKTLINJER FöR NLLAMPNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

Inledning
Färdtjänst och riksfärdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik som regleras i Lag om

färdtjänst (L997:736) och i Lag om rikfärdtjänst (1997:735). Det är
folkbokförlngskommunen som har ansvar att anordna färdtjänst för invånare i kommunen. I
Melleruds kommun är det Västtrafik AB som upphandlar och administrerar trafik och
beställningscentral.

I dessa riktlinjer behandlas riktlinjer för färdtjänst under avsnitt A och

riktlinjer för riksfärdtjänst under avsnitt

B,

A. FARDTJANST
1. Tillstånd for färdtjänst
Färdtjänst är en anpassad del av kollektivtrafiken som efter prövning är tillgänglig för
personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig,

.
r

har väsentliga svårigheter att förflytta sig själv på egen hand eller

ätt resa med allmänna kommunikationer.

Bristfälliga allmänna kommunikationer berättigar inte till färdtjänst, inte heller bristande

förmåga att framföra eget fordon.

I

Melleruds kommun kan tillstånd beviljas för färdtjänstresa med personbil eller med

specialfordon (bil med rullstolsplats). Färdtjänsttillståndet är personligt. För färdtjänsttillstånd

i Melleruds kommun gäller därutöver att

o
.
.

Den sökande är folkbokförd i Melleruds kommun,

Funktionshindret bedöms bestå i minst tre månader.
Det ska finnas ett tydligt samband mellan funktionsnedsättningen och svårigheterna

att förflytta sig själv eller att genomföra själva resan.

1.1 Färdtjänst för personer under 18 år
Prövningen av ansökan för personer under 18 år görs i förhållande till barn i motsvarande

ålder och situation utan funktionsnedsättning. Föreligger sådana väsentliga svårigheter som
avses i färdtjänstlagen och som i huvudsak beror på funktionshinder, ska barnet beviljas

färdtjänst. Detta oavsett om barnet skulle kunna förflytta sig i vuxens sällskap eller skulle
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kunna resa utan väsentliga svårigheter. Barnkonventionens artikel 12 tydliggör att "Barn har

rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad".

1.2 Tillståndsnivåer
Vid varje utredningstillfälle definieras den enskildas möjligheter att resa, vad gäller

funktionshinder och resmöjligheter; kan vederbörande åka närLrafik, åka buss med hjälp av
ledsagare, vad har den sökande för aKuella hjälpmedel med mera. Den formen av

frågeställningar vägs in under utredningen.
Tillståndet kan därför förenas med villkor utifrån den individuella prövningen. Någon hänsyn

till den enskildes ekonomi tas inte vid bedömningen. I följande ordning blir resenären
anvisad ett lämpligt färdsätt utifrån individuella forutsättningar:

.

Färdtjänst får endast användas vid de resor då funktionsnedsättningen medför väsentliga

svårigheter att använda annat färdsätt än personbil alternativt specialfordon som till exempel
närtrafik. Om närtrafik finns att tillgå, ska den nyttjas i första hand.

. En färdtjänstresenär som har förmåga att resa med allmän kollektivtrafik

men har

svårigheter att gå längre sträckor, eller svårigheter att ta sig till en busshållplats, kan beviljas
resa med ett färdtjänstfordon till och från allmän kollektivtrafik såsom busshållplats genom

en så kallad anslutningsresa.

. En färdtjänstresenär som på grund av funktionsnedsättning

bara kan resa med personbil

alternativt specialfordon (fordon med rullstolsplats) beviljas detta. Resorna samordnas med
andra resenärer när så är möjligt.

1,3 Begränsningar
Färdtjänsttillstånd gäller inte för sådana resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag
eller förordning, exempelvis skols(uts eller sjukresa.

2. Tillståndets omfattning
2.1 Giltighetstid
Tlllstånd till färdtjänst meddelas för viss tid beroende på funktionsnedsättningens
varaktighet. Färdtjänsttillstånd får beviljas for högst 2 år. Om osäkerhet råder om
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funktionsnedsättningens varaktighet ska beslutet meddelas för en koftare tid. Personer med
diagnosen demens kan genom styrkande med intyg beviljas färdtjänst i högst 10 år.

Om behovet av färdtjänst ändras under tillståndets giltighet är det tillståndsinnehavarens
skyldighet att meddela detta till kommunens färdtjänsthandläggare'

2.2 Resor
För Melleruds kommun gäller följande

o
.
.
.

Färdtjänstberättigade får om inget annat anges göra obegränsat antal resor.
Färdtjänstresor får genomföras alla veckodagar dygnet runt.
Barn under 7 är får inte utföra färdtjänstresa utan vuxens sällskap.

Tillstånd kan meddelas under viss del av året. Vintertillstånd gäller under tiden

1

november till 31 mars.

.
.

Tlllstånd till färdtjänst är personligt.
Den individuella prövningen gör att beslutet för den enskilde får innehålla vissa
begränsningar, villkor och förutsättningar jämfört med det som ovan anförts.

2,3 Individuella behov och hjälpmedel
Efter individuell prövning, om särskilda behov föreligger, kan färdtjänsttillståndet innehålla
undantag för resenären till följd av funktionsnedsättning. Dessa behov kräver särskild
specifikation i ansökningen, Behovet ska styrkas genom ett medicinskt utlåtande. Liggande
transport och bärhjälp anses inte som individuella behov, då denna seruice inte utförs inom
ramen för färdtjänst.

2.4 l4edresenär
En medresenär är en person som följer med den tärdtjänstberättigade som sällskap på

resan. Personer med ett färdtjänsttillstånd har rätt att ta med sig en medresenär som betalar
samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Om en person reser som medresenär ska
personen åka mellan samma adresser som personen med tillstånd för färdtjänst. En
medresenär kan vara en anhörig, egna minderåriga barn eller en vän, bekant eller vårdare.

2.5 Ledsagare
Om hjälpbehovet är större än vad chauffören kan erbjuda har den färdtjänstberättigade rätt

till ledsagare. Behovet av ledsagare

ska vara knutet

till hjälpbehov under själva resan och

inte till vistelsen på resmålet. Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta
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med ledsagaren gratis. Handläggaren kan begära in kompletterande medicinskt underlag

i

samband med ansökan om ledsagare. Det är inte kommunens skyldighet att ordna ledsagare

till resan, utan ansvaret ligger hos resenären. Om det finns skäl kan resenären få rätt att ta
med sig fler än en ledsagare.

3.

Service och villkor för färdtjänstresan

Färdtjänstberättigad är skyldig att i första hand nyttja samordnade tärdtjänstresor som
anvisas av den som fått kommunens uppdrag. Uppehåll kan ej göras vid färdtjänstresa

Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären får följande seryice vid färdtjänstresa

. Hjälp till och från ytterdörr i markplan.
. Hjälp in i och ut ur fordon.
. Hjälp med säkerhetsbälte.
. Hjälp med hjälpmedel

och bagage in i och ut ur fordonet.

3.1 Beställning och avbokning av resa
Resor ska beställas tidigast L4 dagar före planerad resa, eller senast en timma före planerad
resa. Avbokning av resa ska ske senast en timma före beställd resa. Resor får genomföras

dygnet runt.

3.2 Hjälpmedel/ bagage och bilbarnstol
Tillståndshavare får ta med de hjälpmedel som behövs för resans genomförande, exempelvis

gånghjälpmedel, rullator eller rullstol. Bagage får bestå av två kassar, alternativt en
resväska. Vid behov av bilbarnstol eller bilkudde ska tillståndshavaren tillhandahålla att det
finns.

3.3 Assistanshund och sällskapsdjur
Inom färdtjänst får sällskapsdjur inte följa med. Undantag gäller för personer med
dispositionsrätt till ledarhund eller certifierad assistanshund. En ledar- eller assistanshund får
medfölja utan avgift. På begäran ska resenären kunna intyga sin dispositionsrätt, ceftifiering
och/eller legitimation.

3.4 Område för färdtjänstresor
Reseområdet utgör alla kommuner som ingår i Västra Götaland
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3.5 Egenavgift
Egenavgiften består av en fast grundavgift som inkluderar de första 10 kilometerna på resan,
För varje fullgjord kilometer därutöver debiteras en kilometeravgift. Egenavgiften är

densamma oavsett ålder, sysselsättning eller syfte med resan och fastställs årligen av

kommunfullmäktige.

3.6 Färdtjänstresa i annan kommun
Vid tillfällig vistelse, maximalt 2 månader, i annan kommun, till exempel vid besök hos
närstående eller vid vistelse i sommarhus, så kan man efter särskild ansökan beviljas lokala
resor med färdlJ'änst i annan kommun - antingen som anslutning mellan till exempel

flygplats/tågstation och resmå|, eller för lokala resor inom kommunen på resmålet. Antalet
resor i annan kommun utanför Melleruds färdtjänstområde beviljas efter individuell

bedömning. Dock kan maximalt 20 enkelresor per år beviljas, Endast personer med giltigt
färdtjänsttillstånd i Melleruds kommun kan omfattas av resor i annan kommun. Vid resa

i

annan kommun är grundavgiften den dubbla jämfört med grundavgiften för den som reser

i

Melleruds kommun.

3.7 Bomresor
När fordonet ej kan finna någon resenär på avtalad plats uppstår en bomresa. Vid bomresor

ska skäl till ej utförd resa utredas, och kommunens kostnad för resan debiteras
tillståndshavaren vid konstaterad oskälig orsak.

4. Omprövning och återkallande av färdtjänsttillstånd
Återkallelse av tillstånd kan bli aktuellt om tillståndshavaren genom förändringar

i

hälsotillstånd eller av andra skäl inte längre uppffller kriterierna för att få färdtjänst. Ett
tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller
upprepade överträdelser av de föreskrifter eller villkor som gäller för färdtjänsten. Orsaken
kan vara att beställaren uteblir upprepade gånger, så kallade bomkörningar, att

färdtjänstberättigad låter obehöriga nyttja färdtjänst, hot om våld, vållande av obehag för
med passa gera rna/föra ren el ler

att

fä rdtjä nstberätti
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B. RIKSFARDTJANST

1, Lokala föreskrifter for riksfärdtjänst i Melleruds kommun
Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) ger kommunerna ansvar för att personer med ett stort
och varaktigt funktionshinder ges förutsättningar att till motsvarande kostnader som andra

göra privata resor i Sverige i rekreationssyfte eller för enskilt ändamå|. Kravet är att
funktionsnedsättningen ska beräknas bestå minst sex månader.

1.1 Vem kan beviljas riksfärdtjänst
Den som uppfyller kriterierna enligt lagen (1998:735) om riksfärdtjänst kan beviljas tillstånd

för riksfärdtjänst.

1.2 Kriterier för att beviljas tillstånd för riksfärdtjänst i Melleruds
kommun
Tillstånd till riksfärdtjänst kan meddelas personer som till följd av stort och varaktigt
funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
Med varaktigt menas att funktionshindret förväntas bestå i minst sex månader.
Den sökande ska vara folkbokförd

i Melleruds kommun.

Barn över tio år beviljas riksfärdtjänst på samma grunder som vuxna.

1.3 Färdsätt
Handläggaren beslutar om färdsätt, utifrån resenärens funktionsnedsättning och övriga

omständigheter. Det for kommunen billigaste färdsättet ska användas, vilket innebär att:

1.
2.

tå9, buss, båt eller i vissa fall flyg ska användas i första hand.

3.

som sista alternativ används enbart seruicetrafikens fordon.

allmänna kommunikationer i kombination med anslutningsresa i andra hand

I första hand beviljas tillstånd för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med en
ledsagare, eller billigaste färdmedel med utgångspunkt från resenärens

funktionsnedsättning. Den som är beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med till exempel tåg
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kan även beviljas anslutningsresa med taxi eller specialfordon till eller ifrån

järnvägsstationen.
Endast den som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna

kommunikationer med ledsagare kan beviljas tillstånd för resa med taxi eller specialfordon.

Att allmänna kommunikationer saknas eller är bristfälliga, är inte skäl för tillstånd till
riksfärdtjänstresa med taxi eller specialfordon.

1.4 Vil lkor riksfärdtjänst
För upprepade resor till samma plats kan man beviljas flera resor under en period men max
10 resor.

1.5 Egenavgift för riksfärdtjänst
Den resande betalar en egenavgift oavsett färdmedel. Egenavgiften för resenären fastställs
av regeringen och redovisas i en avståndstabell.

1,6 Återkallelse och omprövning av riksfärdtjänst
Resenären är skyldig att anmäla förändringar som kan påverka beslutet om riksl'ärdtjänst.

Om förutsättningarna förändrats under giltighetstiden kan tillståndet omprövas av Melleruds
kommun.
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Dnr KS 20201768

Avg iftsmodel I och egenavg
Kommunstyrelsens förslag

ifter för

fä rdtjä nstreso

r

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att
1, godkänna förslag

till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.

2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01. Nivån på egenavgifterna fastställs därefter
samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för

i

kommunstyrelsens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Den nya zonindelningen av kollektivtrafiken, vilken infördes 2020-11-04, gör att färdtjänstens
nuvarande prisstödsmodell awecklas eftersom färdtjänstens avgiftssystem inte kommer att ha
någon koppling till kolleKivtrafiken. Dälför krävs en ny modell för egenavgifter.
Modellen föreslås bygga på en fast grundavgift om 55 kr där 10 kilometers resa ingår, samt en
tillkommande avståndsbaserad avgift om 3 kr per kilometer för varje fullgjord kilometer utöver
grundnivån.
Föreslagna förändringar föreslås gälla från 202L-06-0I, för att därefter fastställas årligen
samband med att kommunstyrelsens övriga taxor och avgifter behandlas av

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

r
r
r
r

Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor,
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-03-23, 5 86,
Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, g 69.
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Dnr KS 2020/768

Avg iftsmode I I och egenavg
Kommunstyrelsens förslag

ifter för

fä rdtjä

nstresor

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att
1, godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.

2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01, Nivån på egenavgifterna fastställs därefter
samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för

i

komm u nstyrelsens verkam het.

Sammanfattning av ärendet
Den nya zonindelningen av kollektivtrafiken, vilken infördes 2020-11-04, gör att färdtjänstens
nuvarande prisstödsmodell awecklas eftersom färdtjänstens avgiftssystem inte kommer att ha
någon koppling till kollektivtrafiken, Därför krävs en ny modell för egenavgifter.
Modellen föreslås bygga på en fast grundavgift om 55 kr där 10 kilometers resa ingår, samt en
tillkommande avståndsbaserad avgift om 3 kr per kilometer för varje fullgjord kilometer utöver
grundnivån.
Föreslagna förändringar föreslås gälla från 202I-06-0t, för att därefter fastställas årligen
samband med att kommunstyrelsens övriga taxor och avgifter behandlas av

i

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

o Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-03-23, 5 86.
Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att
1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.

2. införa de nya egenavgifterna från 2021-06-01. Nivån på egenavgifterna fastställs därefter
i samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för
komm u nstyrelsens verksam het.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Dnr KS 2020/768

Avg iftsmode I I och egenavg

ifter för

fä rdtjä nstreso

r

Arbetsutskoftets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att
1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.

2, införa de nya egenavgifterna från 202L-06-0t Nivån på egenavgifterna fastställs därefter
samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för

i

kommu nstyrelsens verksam het.

Sammanfattning av ärendet
Den nya zonindelningen av kollektivtrafiken, vilken infördes 2020-11-04, gör att färdtjänstens
nuvarande prisstödsmodell awecklas eftersom färd$änstens avgiftssystem inte kommer att ha
någon koppling till kollektivtrafiken, Därför krävs en ny modell för egenavgifter. Modellen
föreslås bygga på en fast grundavgift om 55 kr där 10 kilometers resa ingår, samt en
tillkommande avståndsbaserad avgift om 3 kr per kilometer för varje fullgjord kilometer utöver
grundnivån. Föreslagna förändringar föreslås gälla från 2021-06-01, för att därefter fastställas
årligen i samband med att kommunstyrelsens övriga taxor och avgifter behandlas av

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

o Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.
. Kommu nstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor.

2. införa de nya egenavgifterna från 202L-06-0L Nivån på egenavgifterna fastställs därefter
samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för
kommu nstyrelsens verksa

m

het.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor

2. Införa de nya egenavgifterna från 202L-06-0t Nivån på egenavgifterna fastställs
därefter i samband med kommunfullmäktiges årliga beslut om taxor och avgifter för
kommu nstyrelsens verka m het
Sammanfattning av ärendet
Den nya zonindelningen av kollektivtrafiken, vilken infördes 2020-tt-04, gör att
fä rdtjä

nstens n uva

ra

nde prisstödsmodel I awecklas eftersom fä rdtjä nstens

avgiftssystem inte kommer att ha någon koppling till kollektivtrafiken. Därför krävs en
ny modell för egenavgifter. Modellen föreslås bygga på en fast grundavgift om 55 kr

där 10 kilometers resa ingår, samt en tillkommande avståndsbaserad avgift om 3 kr
per kilometer för varje fullgjord kilometer utöver grundnivån. Föreslagna förändringar
föreslås gälla från 2021-06-01, för att därefter fastställas årligen i samband med att
kommunstyrelsens övriga taxor och avgifter behandlas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

.

Förslag till avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor

Karl- Olof Petersson
Kommunchef

Tony Johansson
Samhällsvägledare
0530-189 00

Beslutet skickas till
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförualtningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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FÖRSLAG TILL AVGIFTSMODELL OCH EGENAVGIFTER FÖR FÄRDTJÄruSTTSON

1. Situation
Med anledning av den förändrade zonindelningen i kollektivtrafiken som infördes den 4
november 2020, uppdateras strukturen för färdtjänstens avgiftsmodeller. Konsekvensen med
ny zonindelning är att den prisstödsmodell som använts i Melleruds kommun sedan år 2013

awecklas, eftersom färdtjänstens avgiftssystem inte kommer att ha någon koppling till
kollektivtrafiken. Detta innebär att Melleruds kommun behöver inrätta en ny avgiftsmodell
och revidera egenavgifterna för färdtjänstresor. Föreslagna förändringar behöver också
beaktas i de reviderade riktlinjerna för färdtjänsten.

2. Bakgrund
I lag om färdtjänst tydliggörs, enligt 3 $, att varje kommun ansvarar, såvitt gäller
kommuninnevånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om
det finns särskilda skä|, mellan kommunen och annan kommun. En kommun får för sina
kommuninnevånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.
Enligt 10 $ och 11 $ tydliggörs att för resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en
avgift och är det kommunen som är tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av
kommunen.

3. Analys
Melleruds kommun har idag riktlinjer för färdtjänst som antogs är 20L3. Riktlinjerna föreslås
revideras och utvecklas för att anpassas efter serviceutbud, förändringar i lagstiftning,
vägledande domar och för att harmoniseras med de övriga kommunerna inom Fyrbodal.
Handläggarna i Fyrbodal, samt representanter från Västtrafi( har tillsammans diskuterat
olika handlingsvägar och genomfört en omvärldsanalys för att arbeta fram förslag till en
gemensam beräkningsmodell för egenavgift samt tillämpningsområde. Detta ligger i linje
med avtalsskrivningen mellan kommunerna och Västtrafi( som anger att parterna ska sträva
mot harmoniserat regelverk.

4. Rekommendation
Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter kronpåslag per
kilometer är det alternativ till förslag som gemensamt presenteras i respektive kommun i
Fyrbodal.

Följande ändringar föreslås:

Resans längd, zonindelning
Zonen för färdtjänstresor justeras till alla 49 kommuner som ingår i Västra Götalands

län

(2013 års beslut om zon för färdtjänstresor gäller Dalslandskommunerna samt Uddevalla,
Trollhättan, Vänersborg, Årjäng och Säffle).
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Egenavgift
Avgiften som föreslås bygger på en grundavgift och en avståndsbaserad avgift. I
grundavgiften ingår de första fullgjorda 10 kilometerna. Vid varje ytterligare fullgjord
kilometer tas en kilometerbaserad avgift ut för resan:

Förslag

till grundavgift från 21-06-O1:

Förslag

till avståndsavgift från 21-06-01:

55 kr (inkluderar de första 10 kilometerna)

3 kr per kilometer

Den från 2013 gällande avgiften utgår från Västtrafiks baspris

+ 50 procent tillägg.

Möjligheten att resa utanför Dalsland/Trestad finns idag inte för resande med
färdtjänsttillstånd, istället krävs ansökning av riksfärdtjänstresa för varje enskilt tillfälle.

Färdtjänstresa i annan kommun
Taxan för färdtjänstresa i annan kommun ges samma beräkningsgrund som färdtjänstresa
men med skillnaden att grundavgiften är den dubbla jämfört med lokal färdtjänstresa.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna för Melleruds kommun förväntas bli någorlunda neutrala om
grundavgiften sätts till 55 kr och avståndspriset blir 3 kr per kilometer för resor som
överskrider 10 km.

Mellan 2018 och 2019 minskade de totala kostnaderna för färdtjänst något. Nedgången 2020
har under perioden jan-okt varit drastisk, vilket kan förklaras av Covid -19.
Självfinansieringsgraden har uppgått till ca 15-16 procent under samtliga tre år.
Kostnadsredovisni
Antal resor
exkl
NettoItotala
medresenår kostnad per Kä//a:
el ledsaqare resa
lkostnader
Nettokostn
QlikView
!5,9o/o
1634781
5349 305,62 kr
t554924
5325
I5,0o/o
292,00 kr
!5,8o/o
644727
2430 265,32 kr

I Egenavgift,
lProcent av
Tot kostnad

År
2018
2019

2020 ian-okt

1943458

1829770
7656L2

Ecenavoift

3086771
2748461
1208851

Förslaget innebär att alla personer med färdtjänsttillstånd ska betala egenavgift och att
avgiften är densamma oavsett ålder eller sysselsättning,
Det innebär att modellen med arbetsresor inom färdtjänst fasas ut när nuvarande tillstånd
löper ut. Avdrag för arbetsresor kan göras enligt skattelagstiftning samt genom ansökan om
handikappersättning och merkostnadsersättning för resor hos Försäkringskassan.
Det innebär också att ungdomstaxan tas bort. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning
har också rätt att söka handikappersättning och merkostnadsersättning för resor.

Avgiftsmodellen innebär förenklingar, men också förändringar för vissa resenärer jämfört
med tidigare modell, förändringar som kan uppfattas både som positiva och som negativa.
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Exempel på eoenavgift med ny modell:

1) Boende på Korsgatan, Mellerud ska resa till Melleruds Nya Handel. Resan är2,t km lång.
Hela resan inryms i grundavgiften på 55 kr, vadör egenavgiften blir 55 kr (med modellen
från 2013 kostar resan också 55 kr).

2) Boende i Håverud reser till Köpmantorget, Mellerud, avståndet är 16,5 km. Med
grundavgift för de första 10 km och därefter tillägg på 3 kr per km, blir egenavgiften 73 kr
(med modellen från 2013 kostar resan 78 kr).
3) Boende i Forsebol åker hem en fredagsnatt från ett besök i Håverud. Avståndet är 22,7
km. Med grundavgift för de första 10 km och därefter tillägg på 3 kr per km, blir
egenavgiften 94 kr (med modellen från 20t3, som innehåller nattaxa, kostar resan 156 kr).

4) Boende i Äsebro åker till Masthugget i Göteborg. Avståndet är 123 km. Med grundavgift
för de första 10 km och därefter tillägg på 3 kr per km, blir egenavgiften 394 kr (med
modellen från 2013 tillåts inte färdtjänstresor utanför Dalslandffrestad. En särskild
riksfärdtjänstansökan behöver sändas in, där resenären själv bokar sin resa och ombesörjer
de byten mellan exempelvis taxi och tåg som behöver göras, för att komma fram.)

5. Ådig revidering av egenavgifter
Avgiften som från införandet 2021-06-01 föreslås ligga på 55 kr i grundavgift och 3 kr i
kilometeravgift (utöver de 10 km som ingår i grundavgiften), föreslås därefter fastställas
årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar om övriga taxor och avgifter inom
kommunstyrelsens verksamhet. Eftersom färdtjänst är en kollektivtrafikresa för människor
med funktionshinder, bör eventuell prisjustering utgå från de indexjusteringar av taxor som
görs inom kollektivtrafiken och i så stor utsträckning som möjligt harmoniseras med
prisutvecklingen i angränsande kommuner i området.
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Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2O2O - redovisningar
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

att partistödet

Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2020.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-22, g 46.
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
e Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
o Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
r Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
e Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 202t-04-06, g L24.
. Kommunstyrelsens beslut 202I-04-07, S 82.
BILAGA
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Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2O2O - redovisningar
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020,

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt patistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

att partistödet

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2020.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-22, S 46.
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, 9I24.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2O2O - redovisningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samtliga paftiers redovisning av partistöd 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar

att partistödet

har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2020.

Beslutsunderlag

r Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-22, S 46.
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
e Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
. Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers
redovisning av partistöd 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde

lusterandes
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Kommunfullmäktige

Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2020 - redovisningar
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner samtliga partiers redovisning av partistöd 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
paftistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar

att partistödet har

använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år.
Samtliga partier har lämnat in redovisningar för 2020.

Beslutsunderlag

o
.
o
.
.
o
.
.
.
o

Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-22, S 46.
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (C)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (KIM)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (L)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (M)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (MP)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (S)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (SD)
Redovisning av erhållet partistöd 2020 (V)

Ingrid Engqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Beslutet skickas till
Samtliga partiers gruppledare
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Utbetalning av kommunalt partistöd i Melleruds konrmun 2020
Kommunfullmäktlgec beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla föfiande utbetalningar av kommunalt partistöd för 20201

(C)
Krisldemokraterna i Mellerud (KD)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
Liberalerna i Mellerud (L)
Moderaterna i Mellerud (M)
Miljöpartiet i Mellerud (MP)

48 000 kr

Centerpartiet kommunkrets

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun
Sverigedemokraterna i Mellerud

Vänsterpartiet i Mellerud

20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr

34 000 kr
13 000 kr

(5)

(SD)

(V)

62 000 kr
48 000 kr

t3 000 kr

Sammanfattning av ärendet
anger
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partlstöd för innevarande mandatperiod
utbetalt
av
redovisnlng
grundstcid
mandatstöd,
och
partistöd_,
till
gåtbr
ff,rän
fttlatt
uåO ror
paftistöd bch när utbetalning sker varje år'
En mottagare av partistöd ska årllgen lämna en skriftlig redovisning som visar
har anvärits för att ståirka deras ställning I den kommunala demokratin.

att partistMet

31 mars
Redovisning av kommunalt partistöd ska låmnas till kommunstyrelsen senast den
nästkommande år.

partistöd betalas ut årligen i förskott under aprll månad efter beslut av kommunfullmäktige'
inget
Om iååovisning inte Hrinats ln tlll kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2019'

Beslutrunderlag

.
.
r

Kommunstyrelseförvaltningens tJånsteskrivelse med bilaga.

Arbetsutskottets beslut 2020-04-A7,5 111.
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08' 5 84.

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
partistöd för 20202
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla föUande utbetalningar av kommunalt

(C)
Kristdemokraterna I Mellerud (KD)
Kommunpartiet i Mellerud (KIM)

Centerpartiet kommunkreb

20 000 kr
20 000 kr
Utdragsbestyrkande

lusterandes sign

/)n

U('F

48 000 kr
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2020-04-22

Kommunfullmåktige

Liberalerna I Mellerud (L)

13 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M)

34 000 kr

Miföpartiet i Mellerud (MP)

13 000 kr

Melleruds socialdemokratlska arbetarekommun (S)

62 000 kr

Sverlgedemokraterna I Mellerud (5D)

48 000 kr

Vänsterpartlet I Mellerud (V)

13 000 kr

sida
29

Beclutsgång
Ordföranden frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller

detta,

Beslutet rklckar

tlll

Partiernas gruppledare
Ekonom kommunstyrelseförualtningen
Kommunens revlsorer

Utdragsbestyrkande

Justerändes

riJ*
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Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun2O2l - utbetalningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 202I

r Centerpartiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
r Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
. Moderaterna i Mellerud (M)
. Miljöpaftiet i Mellerud (MP)
r Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
r Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

att partistödet

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år,
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige,
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 20t9-2022
o Uträkning 2021
o Kom m nstyrelseförua ltni ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-04-06,5 125.
. Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, 9 83.
u
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Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun2O2L - utbetalningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 202L:

r Centerpartiet kommunkrets (C)
r Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpaftiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
r Moderaterna i Mellerud (M)
. Miljöpartiet i Mellerud (MP)
r Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
o Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt paftistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år,
En mottagare av paftistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin,

Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år,
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige,
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga paftier har inkommit med redovisning för 2020.

Beslutsunderlag

. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2019-2022.
. Uträkning202I
o Komm nstyrelseförualtn ingens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, 5 125.
u

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets forslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistödför 202L:

. Centerpartiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
o Moderaterna i Mellerud (M)
o Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr

Utd ragsbestyrkande

Justerandes
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202t-04-07

Kommunstyrelsen

.
o

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)

Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48 000 kr
13 000 kr

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes

210

sida
42

SAM MANTNÄPESPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida
23

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

20zt-04-06

rbetsutskott

s 12s

Dnr KS 20211133

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun2O2I - utbetalningar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt partistöd för 202L:

o Centerpartiet kommunkrets (C)
r Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
o Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
o Liberalerna i Mellerud (L)
r Moderaterna i Mellerud (M)
o Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
. Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt paftistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller för att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.

att partistödet

Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år,
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.

Beslutsunderlag

.
o
o

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 20L9-2022.

Uträkning202t
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande
utbetalningar av kommunalt paftistöd för 202L:

o Centerpaftiet kommunkrets (C)
o Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
r Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
o Moderaterna i Mellerud (M)
. Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

Justerandes sig

Utd
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48 000
20 000
20 000
13 000
34 000
13 000
62 000

kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

ragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kom mu nstyrelsens a rbets

.
r

utskott

2021-04-06

Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)

Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48 000 kr
13 000 kr

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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sida
24
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

un

styrelsefö rva ltn

i

nge

n

Datum
Diarienummer
202r-03-26 KS202rlI33

Sida

r

(2)

Kommunfullmäktige

Kommunalt paftistöd i Melleruds kommun 2021 - utbetalningar
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla följande utbetalningar av kommunalt paftistöd för 2021:

r Centerpartiet kommunkrets (C)
. Kristdemokraterna i Mellerud (KD)
. Kommunpartiet i Mellerud (KIM)
. Liberalerna i Mellerud (L)
. Moderaterna i Mellerud (M)
o Miljöpartiet i Mellerud (MP)
. Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)
. Sverigedemokraterna i Mellerud (SD)
. Vänsterpartiet i Mellerud (V)

48 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
13 000 kr
34 000 kr
13 000 kr
62 000 kr
48 000 kr
13 000 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges reglemente för kommunalt partistöd för innevarande mandatperiod anger
vad som gäller fdr att få rätt till partistöd, grundstöd och mandatstöd, redovisning av utbetalt
partistöd och när utbetalning sker varje år.
En mottagare av paftistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar

att partistödet

har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin,
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande år,
Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning för 2020.

Beslutsunderlag

.
.

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun 20L9-2022.
Uträkning202l

Ingrid Engqvist

Karl Olof Petersson
Kommunchef

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 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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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN
Beslutet skickas

Datum
202L-03-26

till

Samtliga partiers gruppledare
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

214

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS202L|L33

2 (2)

Uträkning av paftistöd för 2O21
Partistödet består av ett grundstöd på 6 000 kronor per parti och år och ett mandatstöd på 7 000
kronor per mandat och år,

Paftistöd

Grundstöd

Centerpartiet kommunkrets (C)

48 000 kr

6 000 kr

Kristdemokraterna i Mellerud (KD)

20 000 kr

6 000 kr

Kommunpartiet i Mellerud (KIM)

20 000 kr

6 000 kr

Liberalerna i Mellerud (L)

13 000 kr

6 000 kr

Moderaterna i Mellerud (M)

34 000 kr

6 000 kr

Miliöpartiet i Mellerud (MP)

13 000 kr

6 000 kr

Melleruds socialdemokratiska arbetarekommun (S)

62 000 kr

6 000 kr

Sveriqedemokraterna i Mellerud (SD)

48 000 kr

6 000 kr

Vänsterpartiet i Mellerud (V)

13 000 kr

6 000 kr

Pafti
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Mandatstöd

6x7000kr

42000kr

2x7000kr 14000kr
2x7000kr 14000kr
1x7000kr 7000kr
4x7000kr 28000kr
1x7000kr 7000kr
Bx7000kr 56000kr
6x7000kr 42000kr
1x7000kr 7000kr

MELLERUDS KOMMUN

KOM

MU

NAL FORFATTN INGSSAM LING

Flik

Titel

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod
20L9-2022
Fastställd av
Ersätter

KF

g 51

Sida

Den 24 april 2019

Utbytt den

S

n

1:1

1 S Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är
representera i kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (2017:725)'
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837)'
partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds
kommun och som är en juridisk person.

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett
mandatstöd , 7 OOO kronor per mandat och år.
3 $ Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödåt har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt
4 kap. 31 5 (2017:725).
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31
mars nästkommande år.

a g Arlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt 4 kap 32 g (20L7:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
år.
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FOREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

i

n

gen

202L-04-L4

Änrnor rg

Dnr KS 2021/IB2

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det
är utan risk för missgynnande att som varande eller blivande
kommunanställd i Mellerud vara aktiv sverigedemokrat
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att anse interpellationen som besvarad

Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexefjord (SD) har den 19 mars 2021 lämnat in en interpellation, ställd till
kommu nstyrelsens ordförande:

Att öka det demokratiska deltagandet i samhället, att människor vill, kan och vågar engagera
sig politiskt är en mycket viktE tråga vi har att adressera. Då gäller det att väcka intresse,
skapa förubättningar och sist men absolut inte minst, att folk vågar.
bisant det än kan låta. Särskilt inte om man
arbetar i offentlig verksamhet, eller är beroende av dessa. Otaliga gånger har vi, och
företrädare i andra kommuner fått höra uttalanden av typen:

Air man Sverigedemokrat är det inte självklaft, hur

"Nej,

!u*k
"

vågar intg jag jobbar ju i den och den verksamheten, och du vet ju hur det är" eller,
det allra vanligaste

jag

Jag vill, men vågar inte för129 har ingen fast fiänst, då tår jag aldrig det heller"

Detta är, för att uttrycka sig milt, oacceptabelt Att jag ens ska behöva ställa frågan är ett
underbetyg för Svensk demokrati. Att denna oro är en realitet runt om i Sverige vet vi,punkt.
Att det finns konkreta exempel vet vi också. Vi vill ju gärna hoppas och tro att dessa
odemokratiska fasoner håller på att gå ur tiden. Den sortens oro ska ingen behöva känna.
Då tiil frågan hur det står till med detta i Melleruds kommun, det vore skönt att kunna meddela
presumtiva kandidater att Melleruds kommun respekterar demokratin fullt ut och att det är helt
riskfntt att engagera sig politr'sk i vilket parti man behagar utan att löpa risken att missgynnas
sitt arbetsliv.

i

Så min fråga tillKSO Morgan Andersson är följande:

helt utan risk ftir missgynnande i arbetslivet att som varande eller blivande
kommunanställd i Mellerud uara aktiv sverigedemokrat?

Air det

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2021, $ 23, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.

Beslutsunderlag

.
o

Ulf Rexefjords interpellation.
Kommunfullmäktiges beslut 202L-03-24, 9 23.

Kommunstyrelsens ordförandes suar på interpellationen kommer att sändas ut i
innan sammanträdet,
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tid

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Kommunfullmäktige

sida
24

s23

Nytillkomna interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäKiges nästa sammanträde,

Sammanfattning av

ärendet

Inlämnad av

utan

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om det är
risk för missgynnande att som varande eller blivande kommunanställd i Mellerud vara aktiv sverigedemokrat

Ulf Rexefjord (SD)

Dnr KS 2021ft82

Beslutsunderlag

.

Interpellation

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas
och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde,

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

Beslutet skickas

till

Kom munstyrelsens ordföra nde

Utdragsbestyrka nde

Justeran des srgn
<!-

Ås
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MELLERUDS KCIMMUN
Kommunstyrelsekoriloret
2021

1g

Diariepianbeteckn.

Diarienr

t\s?e2

-03-

iB

2A21-03-{9

lnterpellation
Ståilld

till Kommunstyrelsens ordförande Morgan Andersson

Att öka det demokratiska deltagandet i samhället, att
människor vill, kan och vågar engagera sig politiskt är en
mycket viktig fråga vi har att adressera. Då gäller det att väcka
intresse, skapa förutsättningar och sist men absolut inte
minst, att folk vågar.
Är man Sverigedemokrat är det inte självklartn hur bisarrt det
än kan låta. Särskilt inte om man arbetar i offentlig
verksamhet, eller är beroende av dessa. Otaliga gånger har vi,
och företrädare i andra kommuner fåft höra uttalanden av
typen:
"N"j, jag vågar inten jag jobbar ju i den och den verksamheten,
och du vet ju hur det är" ellern kanske det allra vanligaste
" Jag vill, men vågar inte för jag har ingen fast tjänst, då får
jag aldrig det heller"
Detta är, för att uttrycka sig milt, oacceptabelt. Att jag ens ska
behöva ställa frågan är ett underbetyg för Svensk demokrati.
Att denna oro är en realitet runt om i Sverige vet vin punkt. Att
det finns konkreta exempel vet vi också. Vi villju gärna
hoppas och tro att dessa odemokratiska fasoner håller på att
gå ur tiden. Den sortens oro ska ingen behöva känna.
1
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Då

till frågan hur det står till med detta i Melleruds kommun,

det vore skönt att kunna meddela presumtiva kandidater att
Melleruds kommun respekterar demokratin fullt ut och att det
är helt riskfritt att engagera sig politiskt i vilket parti man
behagar utan att löpa risken att missgynnas i sitt arbetsliv.
Så min fråga till KSO Morgan Andersson är följande:

Är det helt utan risk för missgynnande i arbetslivet att som
varande eller blivande kommunanställd i Mellerud vara aktiv
Sverigedemokrat?
För SD-Mellerud

Ulf Rexefjord

2
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

i

n

2021-04-14

ge n

Änenor zo

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag

till

besl

ut

Kommunfullmä ktige godkä nner redovisningen och beslutar att beredningen
ska fortsätta.

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

Inlämnad av

Motion
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid
Hunnebyns återuinnings-central samt att
öppet-tiderna ses över för ökad

tillgänglighet
KS 2017/464
Motion om att ingen enhetschef inom
Melleruds kommun ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare
KS 2017/733
Motion om plan för uWecklingen av lekoch aktivitetsplatser
KS

2018/125

Inkom

Anette Levin
(L)

2017-08-15

KS 2O2OI2BB

(M)

20L7-12-20
Samhälls-

DanielJensen
(KD)

20tB-02-20

byggnadschefen
Samhälls-

Jörgen Eriksson
(KrM)
Michael Melby

20LB-08-27

(s)

2020-04-o9

Martin Andersson
(SD)

2020-04-23

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 202I-04-06,5 128.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, 5 85.
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byggnadschefen

HR-chefen

Roland Björndahl

Motion om att utreda möjligheterna att

inrätta/
bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig
över E45 och Rv 166
KS 2018/519
Motion om att hela Äsensbruk ska leva
s 2020125
Motion om att Melleruds kommun upphör
med parkeringsbevakning snarast möjligt

Uoodraq
Samhälls-

byggnadschefen

Kommunchefen
Samhälls-

byggnadschefen

till

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida
44

202r-o4-07

Kommunstyrelsen

s8s
Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Komm unfu lmä ktige godkä
I

n

ner redovisningen och besluta r att berednin gen

ska fortsätta.

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

Inlämnad av

Motion
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinnings-central samt att
öppet-tiderna ses över för ökad

Inkom

Uppdras
Samhälls-

Anette Levin
(L)

2017-08-15

byggnadschefen

tillgänglighet
KS

2017/464

Motion om att ingen enhetschef inom
Melleruds kommun ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare
KS

(M)

2017-t2-20

2017/733

Motion om plan för uWecklingen av lekoch aktivitetsplatser
KS

HR-chefen

Roland Björndahl

2018/125

Samhälls-

DanielJensen
(KD)

20tB-02-20

Motion om att utreda möjligheterna att

inrätta/
bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig
över E45 och Rv 166
KS

Samhälls-

Jörgen Eriksson
(KrM)

20L8-08-27

byggnadschefen

2018/519

Motion om att hela Äsensbruk ska leva

s2020125
Motion om att Melleruds kommun upphör
med parkeringsbevakning snarast möjligt
KS2020l2BB

Michael Melby

(s)

2020-04-09

Martin Andersson
(SD)

2020-04-23

Beslutsunderlag

o

byggnadschefen

Arbetsutskottets beslut 202L-04-06,5 128.

Utdragsbestyrka nde

Justerandes
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Kommunchefen
Samhälls-

byggnadschefen

till

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
202L-04-07

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan
Kom mu nful lmä

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

ktige godkä nner redovisn ingen och besluta r att beredn ingen

ska fortsätta.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes

223

sida
45

SAM MANTRAD ESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida
28

Sammanträdesdatum

202r-04-06

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

5 128

Redovisning av obesvarade motioner
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen
ska fortsätta,

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

Inlämnad av

Motion
Motion om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinnings-central samt att
öppet-tiderna ses över för ökad

tillgänglighet
KS 2017/464
Motion om att ingen enhetschef inom
Melleruds kommun ska ha ansvar för fler
än 25 medarbetare
KS 2017/733
Motion om plan för utvecklingen av lekoch aktivitetsplatser
KS

2018/125

Inkom

Samhälls-

Anette Levin
(L)

2017-08-15

bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig
över E45 och Rv 166
KS

byggnadschefen

HR-chefen

Roland Björndahl
(M)

2017-12-20
Samhälls-

DanielJensen
(KD)

20LB-02-20

Motion om att utreda möjligheterna att

inrätta/

Uppdras

byggnadschefen
Samhälls-

Jörgen Eriksson
(KrM)

20LB-08-27

byggnadschefen

20tB/519

Motion om att hela Äsensbruk ska leva

s2020125
Motion om att Melleruds kommun upphör
med parkeringsbevakning snarast möjligt
KS 20201288

Förslag

Michael Melby

(s)
Martin Andersson

(sD)

2020-04-09

Kommunchefen
Samhälls-

2020-04-23

byggnadschefen

till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

o
Justerandes sig

frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Utd ragsbestyrka nde

till

FöREDRAGNINGSLISTA

METLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyre lsefö rva ltn

i

n

202L-04-L4

ge n

ARENDE 21

Redovisning av obesvarade medborgaförslag
Kommunstyrelsens förslag till besl ut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

lrnlämnad av

Medborgaförslag

:u.ourron

dagtid
KS 2017/327

Inkom

Status
Utreds av samhälls-

Medborgarförslag om lekplats i Dals
Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten

2017-06-08

byg g nadsfö rva ltn

i

n

ge n

lnuuru

Medborgarförslag om papperskorg vid
konstgräsplanen
KS 2018/355

Nor6n

Utreds av samhälls2018-05-24 byggnadsförualtningen

lr"nnun

Medborgadörslag om en vägsträckning för
gångtrafik mellan Violvägen och
Dan Pettersson
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och
Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock

Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen
2018-05-28

KS 2018/360

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Äsensbruk

Berisha

KS 2018/569

Utreds av samhälls2018-09-25 byggnadsförva ltn ingen

lvarentina

Medborgarförslag om utökade öppettider
på Hunnebyns återvin ningscentral
KS20181677

lcarina eladlEriksson
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Utreds av samhälls2018-11-12 byg g nad sfö rva ltn n ge n
i

MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2027-04-14

Itnlämnad av

Medborgadörslag
Medborgarförslag om att snygga till f.d
lekplatsen vid Södergatan i Mellerud
KS

sr.ooor"'

2019/341

2019/345
Vledborgaförslag om motorcrossbana
KS

lLars-Göran
lJohansson

i

Lundquist

N4ellerud

2019/416

2019-05-20

Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen
Utreds av samhällsbyqq nad sförva ltn

i

n

ge n

Utreds av samhälls2019-08-19 byggnadsföwaltningen
Utreds av samhälls-

lYvonne och

lsteefan

2019/443

2019-09-06

byg g nad sförva ltn

i

n

ge n

lvårtensson

N4edborgaförslag om att kartlägga ödehus
på landet
KS

1

lr"ro",

Vledborgarförslag om åtgärder på
Råggatan i Mellerud
KS

2019-06-1

Status

luona

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

KS

Inkom

Karlsson

2019/547

Utreds av
2019-11-06 tillväxtenheten

lrurr-ruur.

Medborgarförslag om hundrastgård

Utreds av samhälls-

i

,onunrron

Asensbruk

2020/345
lon,,u
Vledborgaförslag om aktivitetsparken vid

2020-05-13

byg g nad sförva ltn

i

n

ge n

KS

lnnnit<a Ahlqvist

Rådaskolan
K5

2020/427

loch

Vledborgarförslag om aktivitetsparken vid
Rådaskolan
KS

2020/428

Bo Andersson

luul-eritt o.t'
lCunnar

ruirsson

Andersson 2020-08-04

2020/502

Vledborgarförslag om väjningsplikt
korsni ngen Kapellgatan/
Köpmantorget

lHunnur',
i

Hurtsren 2020-10-06

KS 2020/614
Vledborgaförslag om rondell i korsningen

byg g nad sfö rva ltn

i

n

ge n

Hurtsren 2020-10-06

Bergsgatan

2020/61s

Utreds av kommunsWrelseförvaltninqen
Utreds av samhällsbyg g nad sförva ltn

i

n

gen

l,.n-r.r,,

Norra Kungsgatan/
K5

2020-06-t6

lr-ena

[4edborgarförslag om fritidsbank
KS

Utreds av samhälls2020-06-15 byggnadsföwaltningen
Utreds av samhälls-

N4edborgarförslag om aktivitetsparken vid
Rådaskolan
KS 2020/434

Johansson

Utreds av samhälls2020-06-15 byggnadsföwaltningen

Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen

l,.n-r.r.,

Vledborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergå ngsstället på Dalsla nds-gatan/GC-

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen
Tobias Coster

2020-10-15

väg från Gerdsrud
KS

2020164t

[4edborgarförslag om
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsställen utanför Hemköp
Kvarnkullen samt vid rondellen i
korsningen Storgatan/Odengatan

Utreds av samhällsbyg g

Tobias Coster

K520201643
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2020-10-16

nadsförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

n

202L-O4-74

gen

Medborgatförslag
Medborgarförslag om seniorbiljett

K520201678

Inlämnad av

Inkom

Claes Sandström

zozo-Lo-zslY;;:"tg*:iiff,ä;
löverlämnad till kultur2O2O-t2-07 loch utbildnings-

Medborgarförslag om buss från Ängenäs

till Nordalsskolan
K520201764

lnämnden

Medborgarförslag om skateboardramp i
Äsensbruk
K520201777
Medborgaförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

lutreds av samhällsLudwig Jonsson

2O2O-I2-O} lbygg nadsfcirvaltningen
I

lutreds av kommunVivianne
Alvarsdotter

zozo-LZ-I4 lstVrelseförva

K520201792

ltn i ngen

I

Medborgarförslag om belysning längs
gång- och cykelvägen mellan Odengatan
Sten-Göran Aaraas 202 1-0 1-08
och Ängenäsgatan
KS 2021/11
Medborgarförslag om Wå hundrastplatser i
IOZL-OI-I2
Marie Karlsson
Äsensbruk

KS202UL7
Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

lstatus

lutreds av samhällslbyggnadsforvaltningen
I

lutreds av samhällslbyggnadsfctrvaltningen
I

av kommunJerry Andersson

202L-02-09

KS202rl$4
Medborgarförslag om belysnings-stolpe på
Eva och Ronnie
kullen vid grönområdet på Erlandserud
Åkerstedt
KS 2021/101
Medborgarförslag om förbättring av
Kerstin Pousar
socialnämndens kallelser och protokoll
Lindberg
KS 2021/13s

lutreds av samhälls-

202I-02-tS lbyggnadsförvaltningen
I

lÖverlämnad

2021-03-05 ltill socialnämnden
I

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 202t-O4-06,5 129.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-04-07, g 86.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-07

sida
46

586

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

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

:

Inlämnad av

Medborgaförslas

Medborgadörslag om lekplats i Dals
Rostocks tätoft tillgängligt för allmänheten
Paula Jacobsson
dagtid
KS

Inkom

Status
Utreds av samhälls-

2017-06-08

bygg nadsförva ltn

i

n

ge n

2017/327

Medborgarförslag om skyltar på de mest
cykeltrafikerade vägarna för att påminna
bilister att de behöver visa mer hänsyn för Jesper Andersson 2018-05-15

ndlas iKS714

de oskyddade cyklisterna
KS 2018/342

Medborgarförslag om papperskorg vid
konstgräsplanen

Utreds av samhälls-

Lennaft Nor6n

20r9-0s-24

byg g nadsfö rva ltn

i

n

gen

K5 2018/3s5

Medborgaförslag om en vägsträckning för
gångtrafik mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och vandrarhem och
Dan Pettersson
Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock
KS 2018/360
Medborgarförslag om farthinder på P O
lnger Claesson
Lundgrensgatan i Mellerud
KS20LBl495
Medborgatförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk
KS

Utreds av samhällsbyg g

nadsförva ltn

i

n

ge n

2018-0s-28

Behandlas i KS 714

2018-08-14
Utreds av samhälls-

Valentina Berisha

2018-09-25

Carina Blad-

Utreds av samhälls2018-11-12 byggnadsförualtningen

byg g

nadsförva ltn i nge n

20rB/569

Medborgarförslag om utökade öppettider
på Hunnebyns återvinningscentral

KS20t8/677

Eriksson

Justerandes

Utd ragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
202L-04-07

av

Medborgadörslag

Inlämnad

Medborgarförslag om att snygga till f.d.
lekplatsen vid Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh

2019/34s

Utreds av samhälls-

Lars-Göran

lrorr-ou-ro byggnadsförualtningen

lohansson

N4edborgarförslag om motorcrossbana i
Flellerud

Utreds av samhällsJesper

I

Lundquist

byg g

2019/416

KS

nadsförva ltn

i

ge n

n

i2019-08-19

Medborgarförslag om åtgärder på
Råggatan i Mellerud
KS

Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen

lro,r-ou-,,

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå
KS

Status

rlnkom

2019/341

KS

sida
47

Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

2019/443

lro,r-or-ou

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus
på landet
Karl-Ivar Karlsson 12019-11-06
I

KS

2019/547

I

Behandlas iKS714

Medborgaförslag om belysning över stora
Johnny Persson
bron i Håverud
KS 2019/636
Medborgarförslag om försäljning av
mottaget material vid återRichard Olausson
vinn ingsstationen Hunnebyn
KS

lro,r-,r-,u
Behandlas i KS 714
1-03

2020/6
Behandlas i KS 714

Medborgarförslag om utbyggnad av
glasskiosken på Köpmantorget

Marina Ud6n

1

KS 2020/232

Medborgarförslag om hundrastgård
Åsensbruk
KS

Utreds av samhälls-

i

Anita Johansson

2020/34s

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid
Rådaskolan
KS

13 bygg nadsförvaltn ingen

2020/427

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid
Rådaskolan

byg g

ge n

Utreds av samhällsLena Nilsson

byg g

nadsförva ltn

i

n

gen

lroro-ou-,u
Behandlas iKS714

iroro-ou-ro

K5 2020/453

korsningen Kapellgatan/
Köpmantorget

n

lroro-ou-,,

Medborgarförslag om att vid fulla
återvinningscontainrar meddelar Melleruds
Conny Klingborg
kommun om tömning
Medborgarförslag om fritidsbank
KS 2020/502
Medborgarförslag om väjningsplikt

i

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid
Rådaskolan
K5 2020/434

nadsförva ltn

lroro-ou-,,

Maj-Britt och
Gunnar Johansson

KS 2020/428

Utreds av samhälls-

Annika Ahlqvist
och Bo Andersson

Hannah nnaersson
i

Utreds av kommun-

lzo2o-08-04 styrelseförualtningen
Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen
I

Ing-Mari Hultgren lzozo-to-oo

KS 2020/614

I

Utd ragsbestyrkande

Justerandes s
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

sida
48

202I-04-07

Kommunstyrelsen

Inlämnad av

Medborgailörslag

lnkom

Status

Utreds av samhällsMedborgadörslag om rondell i korsningen
byggnadsföwaltningen
Norra Kungsgatan/
Ing-Mari Hultgren 2020-10-06
Bergsgatan
KS

2020/615

Medborgarförslag om trafi ksäkerhetshöjande åtgärder vid
övergångsstället på Dalslands-gatan/GCväg från Gerdsrud

Utreds av samhällsbyggnadsförualtningen
Tobias Coster

2020-10-15

K52020164L
Medborgaförslag om

Utreds av samhällsbygg nadsförvaltningen

lrafi ksäkerhetshöjande åtgärder vid

övergångsställen utanför Hemköp
Kvarnkullen samt vid rondellen i
korsn i ngen Storgata n/Oden gata n
KS

Tobias Coster

2020-10-16

Claes Sandström

2020-L0-29

2020/643

Medborgarförslag om seniorbiljett

K520201678

Överlämnad till kultur2020-12-47 och utbildnings-

Medborgarförslag om buss från Ängenäs
till Nordalsskolan
KS 2020/764

Medborgaförslag om skateboardramp

Utreds av kommunstyrelseförva ltningen

nämnden

i

Ludwig Jonsson

Äsensbruk

Utreds av samhälls2020-12-09 byggnadsföwaltningen

K52020/777
Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
65+

Utreds av kommunVivianne
Alvarsdotter

2020-r2-L4

styrelseförva ltni ngen

K52020/792
Medborgarförslag om belysning längs
gång- och cykelvägen mellan Odengatan
och Ängenäsgatan
KS202L/LL

Medborgaförslag om två hundrastplatser

Utreds av samhällsSten-Göran Aaraas 2021-01-08

i

Marie Karlsson

Åsensbruk

byg g nadsfö rva ltn

i

n

gen

Utreds av samhälls202L-OL-12 bygg nadsförva ltn ingen

KS202Ll17
Medborgarförslag om att förbättra
vildmarksrastplatserna i Melleruds
kommun

Utreds av kommunJerry Andersson

202t-02-09

styrelseförvaltni ngen

KS202rlB4
Medborgarförslag om belysnings-stolpe på
Eva och Ronnie
kullen vid grönområdet på Erlandserud
Åkerstedt

202r-02-Ls byggnadsföwaltningen

N4edborgaförslag om förbättring av
socialnämndens kallelser och protokoll

Overlämnad
2021-03-0s till socialnämnden

KS

KS

Utreds av samhälls-

202U101

202L/t3s

Kerstin Pousar
Lindberg

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig
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SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
202L-04-07

Medborgaförslag

llnlämnad

Medborgarförslag om att skyltar med
törkörsrätt sätts upp vid refugerna längs
Viaduktgatan i Mellerud

av llnkom

sida
49

lStatus
i Ks7/4

Karlsson

1-03-09

KS202rlr44
Beslutsunderlag

o

Arbetsutskottets beslut 202L-04-06, 5 I29.

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.

Justerandes sig

231

Utdragsbestyrkande

SAM MANTNÄOESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida
29

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

202t-04-06

rbetsutskott

s 129

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

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

a

nmäls som obesva rade

lnlämnad av

Medborgaförslag
Medborgarförslag om lekplats i Dals
Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten
KS

:

Paula Jacobsson

Inkom
2017-06-08

Status
Utreds av samhällsbyggnadsföwaltningen

2017/327

Behandlas i KS 714
edborga rförslag om skylta r på de mest
kerade vägarna för att på m tn na
ister att de behöver visa mer hänsyn för Jesper Andersson 2018-05-15
oskyddade ryklisterna
201
Utreds av samhällsborgarförslag om paPperskorg vid
g nadsfö rva ltn i n ge n
20rB-05-24
byg
Nor6n
Lennaft
räsplanen
KS 201
Utreds av samhällsMedborgarförslag om en vägsträckning för
byg g nadsförva ltn n ge n
mellan Violvägen och
2018-05-28
Dan Pettersson
hotell och vandrarhem och
s barnstuga i Dals Rostock
i

2018/360
Behandlas iKS714

rförslag om farthinder På
D Lundgrensgatan i Mellerud
495
20
hets-

I

beg
K5 201

Medborgarförslag om utökade öppettider
på H unnebyns återvinningscentral

KS2otBl677

lnger Claesson

2018-08-14

Valentina Berisha

Utreds av samhälls2018-09-25 byg g nadsförva ltn i n ge n

Carina BladEriksson

Utd

luste
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Utreds av samhälls2018-11-12 bygg nadsförva ltn ingen

ragsbestyrka nde

SA M MANTRÄO

MELLERUDS KOMMUN

E

SP NOTO KO L L

sida
30

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

202t-04-06

rbetsutskott

a

lrn tämnad

Medborgaförslag
om att snygga till f.d.
vid Södergatan i Mellerud

av

Status

llnkom

Utreds av samhälls9-05-11 byggnadsföwaltningen

Skoogh

201
Utreds av samhälls-

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

Irotr-ou-to bvqqnadsförualtninqen

K5 2019/34s

Medborgarförslag om motorcrossbana
Mellerud
Ks 2019/416

Utreds av samhälls-

i

byggnadsföwaltningen

Lundquist

lro'n-or-,,

lr"ro.r.

Utreds av samhälls-

Medborgarförslag om åtgärder på
Råggatan i Mellerud

byggnadsföwaltningen

lro,r-or-ou

K5 2019/443

borgarförslag om att kartlägga
s på landet
KS 201
Medborgarförslag om belysning över stora
bron i Håverud
KS 201
Medborgarförslag om försäljning av

Ivar Karlsson

9-11-06

Persson

9-12-16

Behandlas

Behandlas iKS714

mottaget material vid återvinningsstationen HunnebYn
KS

2020/6
Behandlas i KS 714
Ud6n

2020/232

Utreds av samhälls-

i

a

ktivitetspa rken

Rådaskolan

7

K5

ita Johansson

13 byggnadsföwaltningen

nika Ahlqvist
Bo Andersson

15 byggnadsföwaltningen

l^'

K5 2020/345
borga rförslag om

1

l,u,,,nu

Medborgarförslag om hundrastgård
Åsensbruk

borgarforslag om aktivitetsparken

Utreds av samhälls-

Utreds av samhälls-

Maj-Britt och

id Rådaskolan

15 byg

unnar Johansson

KS
Medborgarförslag om aktivitetsparken

g

nadsförva ltn i n gen

Utreds av samhällsbyg g nadsfö rva ltn

ruirsson

vid Rådaskolan
KS 2020/434

i

n

ge n

lroro-ou-,u

lr-ena

Behandlas i KS 714

Medborgarförslag om att vid fulla
återvinningscontainrar meddelar
N4elleruds kommun om tömning
KS

-03

rd Olausson

Medborgarförslag om utbyggnad av
glasskiosken på Köpmantorget
KS

iKS7l4

ny Klingborg

2020/453

Medborgarförslag om fritidsbank

Utreds av kommun-

KS 2020/502

l"

Medborgarförslag om väjningsplikt i
korsningen Ka pellgatan/Köpmantorget
Ks 2020/614

llng-Mari Hultgren 12020-10-06

nnah Anderrron

tt

lroro-or-oo styrelseförva

Utreds av samhälls-

II

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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ltni ngen

byg g

nadsförva ltn i n ge n

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsens

a

rbets utskott

Sammanträdesdatum

sida

202r-04-06

31

tnlämnad av
Medborgalförslag
N4edborgarförslag om rondell i korsningen

Inkom

Utreds av samhälls-

Ing-Mari Hultgren 2020-10-06

Norra Kungsgatan/Bergsgatan

Status
byg g n adsförva ltn

n

i

gen

2020/615

KS

Utreds av samhälls-

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället på
Dalslands-gatan/GC-väg från Gerdsrud

Tobias Coster

2020-10-15

bygg nadsförva ltni ngen

2020/641

KS

Utreds av samhälls-

Medborgadörslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen
utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid
rondellen i korsningen Storgatan/
Odengatan

byg g nadsfö rva ltn

n

i

ge n

Tobias Coster

2020-10-16

Claes Sandström

2020-t0-29

Ludwig Jonsson

Utreds av samhälls2020-L2-09 byggnadsföwaltningen

Ks 2020/643

Medborgarförslag om seniorbiljett
KS 2020/678

Medborgarförslag om buss från Ängenäs
till Nordalsskolan

Utreds av kommunsWrelseförvaltningen
Överlämnad till kultur2020-12-07 cch utbildningsnämnden

KS 2020/764

Medborgarförslag om skateboardramp
Åsensbruk
KS

i

2020/777
Utreds av kommun-

Medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer
55+

Vivianne
Alvarsdotter

2020-12-L4

2020/792
Medborgaförslag om belysning längs

styrelseförva ltn ingen

KS

gång- och cykelvägen mellan Odengatan
och Ängenäsgatan
KS

Sten-Göran Aaraas 2021-01-08

Utreds av samhällsnadsförva ltningen

byg g

2021/11
om två hundrastplatser

Utreds av samhälls-

i

Marie Karlsson

nsbruk

z02r-0r-12

byg g nadsfö rva ltn

i

n

gen

7

KS

Utreds av kommun-

Medborgarförslag om att förbättra
rksrastplatserna i Melleruds
kommun

Jerry Andersson

2021-02-09

styrelseförva ltni ngen

202
borgatförslag om belysningsstolpe på
llen vid grönom rådet på Erlandserud
01

Medborgaförslag om förbättring av
socialnämndens kallelser och protokoll
KS

Ju

2021/135

Eva och Ronnie

Äkerstedt
Kerstin Pousar
Lindberg

Utreds av samhälls-

202r-02-L5
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i

Överlämnad
2021-03-05 till socialnämnden

Utdragsbestyrka nde

stera nd

byg g nadsförva ltn

n

ge n

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida
32

Sammanträdesdatum
Kom m unstyrelsens

a

202L-04-06

rbetsutskott

nlämnad av

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

kom

lstatus
i Ks

ristian Karlsson

1-03-09

K5 2021/144

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Justerandes

Utdragsbestyrkande
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FOREDRAGNINGSLISTA
i

ng

202L-O4-t4

en

ARENDE 22

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

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober,
Följande medborgaförslag anmäls som besvarade:

Medborgalförslag

Inkom

Beslut

Medborgarförslag om utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

2018-03-09

4 november 2020 att anse
förslaqet under qenomförande.

KS

Kommunstyrelsen beslutade den

2018n70

Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud

2018-03-27

KS 2018/213

Medborgarförslag om skyltar på de mest
rykeltrafikerade vägarna för att påminna
bilister att de behöver visa mer hänsyn för
de oskyddade cyklisterna

2018-05-15

Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaqet under qenomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april2021 att avslå förslaget.

KS 2018/342

Medborgarförslag om farthinder på P
Lundgrensgatan i Mellerud
KS

2018-08-14

7 april2021att avslå förslaget.

2018/49s

Medborgarförslag om utökad hundrastgård
området mellan Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud
KS

Kommunstyrelsen beslutade den

O

i

2019-02-14

Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
lörslaget under genomförande.

2019/67

Medborgarförslag om uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i Erikstadsrummet och
2019-11-13
Grinstadsrummet i kommunhuset
KS 2019/568

Medborgaförslag om belysning över stora
bron i Håverud
KS 2019/636

236

Kommunstyrelsen besl utade den
13 januari 2021 att anse
förslaget besvarat.
Kommunstyrelsen besl utade den

z0L9-12-16

7 april2021 att anse förslaget
vara besvarat med hänvisning till
arbetet som har utförts på stora
bron i Håverud.

FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

i

ng

202r-04-L4

en

Inkom

Medborgatförslag
Medborgaförslag om försäljning av mottaget
material vid återvinningsstationen Hunnebyn
KS 2020/6

Kommunstyrelsen beslutade den
2020-01-03

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp
på yttre båtrampen i Sunnanå hamn

2020-0r-29

KS 2020/63

Medborgarförslag om utbyggnad av
glasskiosken på Köpmantorget

Beslut

2020-04-0L

7 april2021 att anse förslaget
vara under utredning med
hänvisning till det pågående
arbetet med inrättande av en
kretsloppspark i Melleruds
kommun
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att bifalla
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april2021 att avslå förslaget.

KS 2020/232

Kommunstyrelsen beslutade den
Medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar meddelar Melleruds
kommun om tömning

2020-06-24

KS 2020/453

Medborgarförslag om en större hundrastgård
iMellerud
K5 2020/s40
Medborgaförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud
KS 2020/546
Medborgarförslag om att skyltar med
förkörsrätt sätts upp vid refugerna längs
Viaduktgatan i Mellerud

2020-08-28

till att det som förslagsställaren
föreslår redan sker genom
renhål lninqsen hetens försorq
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
lörslaqet under qenomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den

2020-08-31

2021-03-09

KS 202L1144

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 202I-04-06, S 130.
o Kommunstyrelsens beslut 202t-04-07, 9 87.
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7 april2O2l att anse förslaget
vara tillgodosett med hänvisning

4 november 2020 att anse

rörslaqet under qenomförande.
Kommunstyrelsen beslutade den
7 april2021 att avslå förslaget.

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄO ESPNOTO KO

Lt

Sammanträdesdatum

202t-04-07

Kommunstyrelsen

sida
50

s87
Redovisning av besvarade medborgaförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta iärendet.
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap $ 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade

Medborgafförslag
Medborgarförslag om utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud
KS 2018/170
Medborgarförslag om en större hundrastgård

:

llnkom

Beslut

lro,r-or-0,

Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.

i Mellerud
KS

lrorr-or-r,

2018/213

Medborgarförslag om utökad hundrastgård
området mellan Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud
KS

i

19-02-L4

Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
törslaget under genomförande,
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande.

2019/67

Medborgarförslag om uppgradering av

utrustning m.m. i Eriktadsrummet och
Grinstadsrummet i kommunhuset

2019-11-13

Kommunstyrelsen beslutade den
13 januari 2021 att anse förslaget
besvarat.

KS 2019/568

Medborgaförslag om att en lampa sätts upp
på yttre båtrampen i Sunnanå hamn
KS 2020/63
lroro-or-r,
Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud
KS 2020/540
lroro-ou-r,
Medborgarförslag om att bygga ut
hundrastgården i Mellerud
jroro-or-r,
KS 2020/546

Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att bifalla
förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
förslaget under genomförande,
Kommunstyrelsen beslutade den
4 november 2020 att anse
lörslaget under genomförande.

Beslutsunderlag

o

Ju

Arbetsutskottets beslut 202I-04-06,5 130.

stera n

Utd

238

ragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-07

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.

Justerandes

Utdragsbestyrka nde
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sida
51

SAM MANTRADESPROTOKO LL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

rbetsutskott

Sammanträdesdatum

sida

202r-04-06

33

5 130

Redovisning av besvarade medborgaförslag
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet'
I de fall ärendet är principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte
överlåtas (se KL 3 kap g 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om
vilken nämnd som kommer att handlägga ärendet.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober,
Följande medborgarförslag anmäls som besvarade:

Medborgalförslag

lr

nkom

Medborgarförslag om utökning av befintlig
hundrastgård i Mellerud

8-03-09

KS 2018/170

Medborgarförslag om en större hundrastgård
i Mellerud
KS

2018/213

Medborgarförslag om utökad hundrastgård
området mellan Viaduktgatan - Storgatan Järnvägsgatan i Mellerud
KS

rB-03-27

l,'

i

9-02-L4

leeslut
It<ommunstyrelsen beslutade den
14 november 2020 att anse
lförslaqet under genomförande.
It<ommunstyrelsen beslutade den
14 november 2020 att anse
lförslaget u nder genomförande.
unstyrelsen beslutade den
november 2020 att anse
under genomförande.

2019/67

Medborgarförslag om uppgradering av teknisk
utrustning m.m. i Erikstadsrummet och
Grinstadsrummet i kommunhuset

9-11-13

KS 2019/568

I
I

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp
lKommunstyrelsen beslutade den
på yttre båtrampen i Sunnanå hamn
12020-0L-29 l4 november 2020 att bifalla
KS 2020/63
lförslaget.
hundrastgård
Medborgarförslag om en större
lKommunstyrelsen beslutade den
14 november 2020 att anse
i Mellerud
KS 2020/540
lforslaget under genomförande.
V'ledborgarförslag om att bygga ut
lKommunstyrelsen beslutade den
14 november 2020 att anse
1
hundrastgården i Mellerud
K5 2020/546
lroro-or-, lforslaget under genomförande.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

Ordföranden

r

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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i

n

2027-04-t4

gen

ÄRrNoe zs

Dnr KS 20211196

Avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1.

Desir6e Kingsson-Edhborg (SD) befrias från samtliga föftroendeuppdrag (ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare ivalberedningen och god man lantmäteriförrättningar tätott)

2. uppmana

Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare
kommunfullmäktige efter Desir6e Kingsson-Edhborg (SD).

i

Sammanfattning av ärendet
Desir6e Kingsson-Edhborg (SD) har den 25 mars 2021 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag

.

Desir6e Kingsson-Edhborgs avsägelse.
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i

n

202L-04-14

ge n

Äneruoe z+

Dnr KS 202t1I65

Kompletteringsval av ny ersättare i byggnadsnämnden
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo-Erik Larsson (S) till ny ersättare i byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Christer Andersson (S) den 10 mars 2021 avsagt sig uppdraget som

ersättare i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
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i

n

202L-04-14

gen

Änruor zs

Dnr KS 202I1L55

Kompletteringsval av ny ledamot i aruodesberedningen
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Sture Bäckström (KIM) till ny ledamot

i

aruodesberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Reidar Gustafsson (KIM) den 11 mars 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i arvodesberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
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202t-04-14

nstyrelseförva ltn i n gen

Änenoe zo

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen

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

.
o
o
o

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, årsredovisning 2020. Dnr 2021/208.
Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2020. Dnr 2021/212.
Länsstyrelsens beslut 2021-03-30 om att utse Emmy Unal (V) till ny ersättare med
anledning av Kristina Kays avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/132.
Länsstyrelsens beslut 2021-03-30 om att utse Kajsa Wallin (KIM) till ersättare med
anledning av Reidar Gustafssons avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige. Dnr KS 2021/155.
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