KALLELSE
2021-04-26

DATUM
PLATS

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Tisdagen den 4 maj 2021, klockan 08.30 – 12.30

Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud och via Microsoft Teams

Ledamöter
Morgan E Andersson
Eva Pärsson
Daniel Jensen
Michael Melby
Ulf Rexefjord

Ersättare
Peter Ljungdahl
Mohamed Mahmoud
Jörgen Eriksson
Thomas Hagman
Liselott Hassel

(C)
(M)
(KD
(S)
(SD)

(C)
(MP)
(KIM)
(S)
(SD)

OBS! På grund av rådande pandemiläge genomförs sammanträdet via Microsoft
Teams för alla förutom ordförande och 1:e vice ordförande samt kommunchef och
sekreterare.
Övriga
Karl-Olof Petersson
Ingrid Engqvist

kommunchef
chefssekreterare

• Sammanträdet öppnas
• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
• Val av justerare – Eva Pärsson (M)
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)
• Tidpunkt för protokollets justering – 5 maj 2021, klockan 08.00
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Dalslands Miljö- och energiförbund – bokslut för
2020

Kommentar
Elisabeth Carlstein, kl. 08.35
BILAGA

2

Revisionsrapporten Granskning av årsredovisning
2020

Elisabeth Carlstein
BILAGA

8

3

Vård- och omsorgsutbildning med
språkförstärkning - äskande om medel

Elisabeth Carlstein

11

4

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Magnus Olsson, kl. 09.00
Elisabeth Carlstein

19

5

Samhällsbyggnadsfrågor

Magnus Olsson

30

6

Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun,
revidering

Martin Zetterström, kl. 09.40
Magnus Olsson
BILAGA

35

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

1

Sida
3

7

Vita Sandars Camping - slutredovisning av
investering i väggavskiljare mellan handfaten på
herr- och damavdelningarna
Vita Sandars Camping - godkännande avseende
investering i utbyte av stenplattor bakom
servicehuset
Vita Sandars Camping - godkännande avseende
investering i nytt marktegel bredvid
garage/glasskiosk
Vita Sandars Camping - godkännande avseende
investering i pergola över uteserveringen

Magnus Olsson, kl. 09.50
Peter Mossberg

40

Magnus Olsson
Peter Mossberg

45

Magnus Olsson
Peter Mossberg

50

Magnus Olsson
Peter Mossberg

56

11

Lokalförsörjningsplan för Melleruds kommun

57

12

Samgående av samordningsförbunden
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Vänersborg/Mellerud
Svar på medborgarförslag om seniorbiljett

Magnus Olsson, kl. 10.10
Peter Mossberg
Anders Pettersson
Tanja Mattsson
Tanja Mattsson,
Karl-Olof Petersson
Freddie Carlson, kl. 10.40
Maria Wagerland

75

8
9
10

13

58

14

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor
inom Melleruds kommun för pensionärer 65+

Freddie Carlson
Maria Wagerland

82

15

Förfrågan om markköp Tormansbol

Maria Wagerland

88

16

Förfrågan om markköp Sapphult

Maria Wagerland

93

17

Tillväxtfrågor

Maria Wagerland

97

18

Byggnadsnämndens reglemente, revidering

Karl-Olof Petersson

98

19

Kommundirektörsinstruktion för Melleruds
kommun, revidering

Morgan E Andersson

20

139

21

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering Karl-Olof Petersson, kl. 11.30
Anna Granlund
Elisabeth Carlstein
Maria Wagerland
Jeanette Sjölund
BILAGA
Aktuella frågor

22

Rapporter

148

Ordföranden

/

2

Chefssekreterare

109

147
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Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEK) har översänt årsbokslut för 2020.
DMEK redovisar ett positivt resultat på L,7 mk, vilket är I,9 mkr bättre än budget. Den stora
budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn
på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning,

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2021, vilket kräver
behov av extra resurser 2021.
Soliditeten har ökat med ca 9 o/o till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr, Det egna
kapitalet motsvarar ca L5 o/o av DMEK:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög iförhållande
till de ekonomiska risker som DMEK har även om man tar hänsyn till att DMEK har en
tillsynsskuld.
Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen
kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppffllda.

Beslutsunderlag
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Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020
Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, 5 16
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2020
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för
2020 års verksamhet,

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEK) har översänt årsbokslut för 2020.

ett positivt resultat pä t,7 m( vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora
budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning
från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning.
DMEK redovisar

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det
myndighetsrelaterade arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner.
Det innebär att en tillsynsskuld öveförs fll202L Denna tillsynsskuld behöver hanteras under
2021, vilket kräver behov av extra resurser 2021.
Soliditeten har ökat med ca 9 o/o till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det
egna kapitalet motsvarar ca 15 o/o av DMEK:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i
förhållande till de ekonomiska risker som DMEK har även om man tar hänsyn till att DMEK har
en tillsynsskuld.
Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv, Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verKamhetsmålen har
målen i kontrollplanen for livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen,
avseende tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppfyllda,

Beslutsunderlag

.
.

Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2020
Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2021-03-25, 5 16

Karl Olof Petersson

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

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrel seförvaltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Dnr: 2Q2A/ 1323.ADM

Årsbokslut

2O2O

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år ZAZA.
Miljö- och enerEinämnden har 2OZf;A3-25 behandlat sin del i
tI

bokstutet.
Årsbokslut

AOo*, . rt-o+-/{/dl1 !
V
överlämnas till revisorerna för granskning

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskiid skrivelse
överlåmna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2020 tilt
medlemskommunerna.
Paragrafen aRses omedelbar:t justerad,

Sammanfattning av bokslut 2A2A
Bokslut 2AZA för Dalslands miljö- och energiförbund är framtagen av
förbundschef/miljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i
Melleruds kommun.
Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat mstsvarande 1 683 000
kr för Z0ZA.
Det positiva resultatet beror på följande faktorer:
r Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av;
reducerade a rbets g iva ravg ifter och ersåttn ing fö r
sju klönekostnader med anled ning av coronapandem i n.
Kraftigt ökad VAB-frånvaro hos personalen till följd
av coronapandemin samt oväntat personafbortfall under
perioden {bland annat vikarie som slutade i förtid}.
Personalbortfallen bedömdes inte möjliga att ersätta på grund
av restriktionerna kring coronapandemin sarnt då den
ekonomiska situationen var mycket osäker (åtminstone fram
till maj månad 2020).
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Ekonomisk ersättning från regeringen för tillsyn mot trångsel
-iersattni'ngeni
på serveringsståtlen
storlek var okänd undlr

första hakåret zAZq
Lägre kostnader än budgeterat för utbildningsinsatser på
grund av coronapandemin.
Lågre ksstnader än budgeterat för rniljö- och
energinämnden.
Extra medel avsatta för utueckling av det miljö- och
energistrategiska arbetet (186 tkr) under 2020 har inte
använts. Dessa rnedelavses användas till projektet;
Grö n i nfra stru ktu rp I a n e ri n g ach e kasy stemtj ä n ste r u nde r
2O2t a.ch framåt.

Till föUd av situationen med coronapandemin har betydande delar
av det myndighetsrelaterade arbetet men även delar av det
strategiska arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gållande
verksa mhetsplaner. För det myndig heGreg terade arbeiet innebär
detta att en tillsynsskuld överförs titl 2O21.

Beredning:
Presidium 2OZ1-A33L
Förbundschefens förslag till beslut
Miljö- och energinämnden 2021.A3-25, S 16

Expedieras:
KF
KF
KF
KF

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

6

DALSLANDS MILTöocH ENERGTnÄuno
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Sammanträdesdatum

2A2L-03-25

DMEN 5 16

Ärsbokslut

2O2O

Dalslands miljö- och energinämnds beslut
Nämnden beslutar att anta helårsbokslut 2020 fiir mitjö- och
energinämndens verksamhet och låmnar förslaget till direktionen för
fastställande.

Ärendet
Fööu ndsch efen/m iljö- och energ ichefen redovisar försla g ti ll
helärsbokslut 2020 för Dalslands miljö- och energiförbund.

Beredning:
Presidium 2A2L-O3-tl
Förbu ndschefen/miljö- och

ene rg ichefens

Expediering:
Direktionen

Justerandes sign

Utdragsbesty*ande
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Dnr KS 202L1220

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rapporten är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för är 2020.

Beslutsunderlag

o
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Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande
Komm unstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O
Förslag til! beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Kommunens föftroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
komm u nens årsredovisning,

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rappoften är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för är 2020.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande

Karl Olof Petersson

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Kommunchef

0530-181 37
elisabeth,carlstein@ mellerud.se

Beslutet skickas

till

Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kom m u nstyrel seförva ltn

464 BO MELLERUD
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2021-04-12

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av årsredovisning 2020
På uppdrag av oss har Kommunal Sektor inom PwC genomfört granskning av årsredo-

visning2020.

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

ekonomisk hushållning.

Vi bedömer måluppfullelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillräcklig
utifrån kommunstyrelsens redovisning.
Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den 12 april och vi har beslutat översända den till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom.

För Melleruds kommuns revisorer

a
Evert
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Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - äskande
om medel
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan med att bevilja tilläggsanslag för vård- och omsorgsutbildning
med språkförstärkning.

Alternativt
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag till Kultur- och utbildningsnämnden
avseende vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning under förutsättning att det blir 20
deltagare,
Anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 202L med 400 tkr och med 900 tkr för 2022.
Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för 2023 och2024.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden begär medel för att genomföra en vård- och omsorgsutbildning
med språkförstärkning för åren 2021 till 2024 med 2 700 tkr fördelat enligt nedan:

Belopp Tkr

Period
Ar L 2021augusti till december

400

Ar 22022januari till december

900

Ar 2023 januari till december

900

Är 2024 januari tilljuni

s00

Summa totalt

2700

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska vara minst 20 deltagare för att
utbildningen ska starta.
Antalet äldre kommer öka inom kommunen de kommande åren vilket innebär att det finns ett
behov av utbildade undersköterskor i kommunen. Att vara anställd i vård och omsorg samt stöd
och service ställer höga krav på språkkompetens i tal och skrift. Intresset för vård och omsorg
är stort inom bland annat utrikesfödda som dock saknar formell utbildning. Idag finns flera
timanställda inom kommunens verksamhet som inte har svenska som modersmål och är i behov
av språkförstärkning i den reguljära utbildningen. Genomförande av denna utbildning innebär
att fler blir formellt anställningsbara. I dag finns 63 personer som arbetar som timanställda och
saknar komplett utbildning och som är i behov av språkförstärkning.
Samtidig pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att få bättre effekt av heltidsresan
genom att personalen som ökar sin sysselsättningsgrad kompenseras genom lägre kostnader
för timavlönande, öveftid och mertid. Den 24 april fanns 5 sökande till vård- och
omsorgsutbildning med språkförstärkning.
Kostnaden per deltagare blir för 20 deltagare 135 tkr och om hälften av deltagarna väljer att
inte gå klart utbildningen blir kostnaden 270 tkr per deltagare. Äskandet ingår inte i
tjänstemannaförslaget till budget för 2022 som presenterades för arbetsutskottets och
nämndernas presidier. Enligt arbetsutskottets budgetdirektiv 202I-02-23 5 48 ökades
förfogandeanslaget med 3 mkr och uppgår för 2022 och framåt till 3,8 mkr,
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Denna satsning skulle ianspråkta en fjärdedelav anslaget avseende ären2022 och 2023
Samtidigt kan utbildningen ses som en långsiktig satsning. Mellerud har idag en hög
arbetslöshet och undersköterskor prognostiseras som ett bristyrke iframtiden.

Beslutsunderlag
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Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 202L-03-24,
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning - äskande om medel
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan med att bevilja tilläggsanslag för vård- och om-

sorgsutbildning med språkförstärkni ng.

Alternativt
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag till Kultur- och utbildningsnämnden avseende vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning under förutsättning att det blir 20 deltagare.
Anslaget finansieras ur förfogande anslaget för 2021med 400 tkr och med 900 tkr
för 2022. Finansiering för åren 2023 och 2024 hänskjuts till budgetberedning för
2023 och 2024.

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden begär medel för att genomföra en vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning för ären 202L til|2024 med 2 700 tkr fördelat enligt nedan:

Belopp Tkr

Period
Är 1 2021 augustitill december

400

Ar 2 2O22januari till december

900

Ar 2023januari till december

900

Ar 202a januari till juni

s00

2700

Summa totalt

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska vara minst 20 deltagare
för att utbildningen ska starta.
Antalet äldre kommer öka inom kommunen de kommande åren vilket innebär att
det finns ett behov av utbildade undersköterskor i kommunen. Att vara anställd i
vård och omsorg samt stöd och service ställer höga krav på språkkompetens i tal
och skrift. Intresset för vård och omsorg är stoft inom bland annat utrikesfödda
som dock saknar formell utbildning. Idag finns flera timanställda inom kommunens

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrel seförva ltni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
Diarienummer
z02L-04-23 KS202rlr97

verksamhet som inte har svenska som modersmål och är i behov av språkförstärkning i den reguljära utbildningen. Genomförande av denna utbildning innebär att
fler blir formellt anställningsbara. I dag finns 63 personer som arbetar som timanställda och saknar komplett utbildning och som är i behov av språkförstärkning.
Samtidig pågår ett arbete inom socialförvaltningen med att få bättre effekt av heltidsresan genom att personalen som ökar sin sysselsättningsgrad kompenseras genom lägre kostnader för timavlönande, övertid och mertid . Den 24 april fanns 5 sökande till vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning.
Kostnaden per deltagare blir för 20 deltagare 135 tkr och om hälften av deltagarna
väljer att inte gå klart utbildningen blir kostnaden 270 tkr per deltagare. Äskandet
ingår inte i tjänstemannaförslaget till budget för 2022 som presenterades for
KSAU:s och nämndernas presidier. Enligt KSAU:s budgetdirektiv 202L-02-23 S 48
ökades förfogandeanslaget med 3 mkr och uppgår för 2022 och framåt till 3,8 mkr.
Denna satsning skulle ianspråkta en fjärdedel av anslaget avseende åren 2022 och
2023. Samtidigt kan utbildningen ses som en långsiktig satsning. Mellerud har idag
en hög arbetslöshet och undersköterskor prognostiseras som ett bristyrke i framtiden.

Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 202I-03-24, g 35

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Ekonomienheten
Kultur- och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningen
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MELTERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kultur- och utbildningsnämnden

5

202t-03-24

3s

Vå

sida
10

Dnr KUN 202U35

rd- och omsorgsutbi ldn ing med språkförstärkn ing

Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att fottsiitta
planeringsarhtet av en vård- och omsorgsutbildning med språkförstärkning från och med
höstterminen 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att äska 900 000 kr per år från kommunstyrelsens
förfogandeanslag för utvecklingsinsaBer som avses leda till ökad kvatitd och/eller minskade
kostnader. Totalkostnad för utbildningen under 3ärär 2 700 000 kronor.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att det ska vara minst 20 deltagare för att
utbildningen ska starta.

Reseruation
Ulf Rexefiord reservenr si,g mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
De nårmaste åren finns ett stort behov av utbildade undersköterskor inom kommunen.
Intresset för vård mh omsorg är stort inom bland annat målgruppen utrikesfcidda och som dock
saknar formell utbildning.

Idag har vi flera timanstiillda och bidragsanstiillda inom kommunens verksamheter som är i
behov av en språkfömtlirkning iden reguljära utbildningen. Inom kommunen finns;

. 63 personer som aöetar som timanställda wh saknar komplett utbildning
. I personer har extra $änster som kommer att upphöra under någon del av året
. 9 personer som är tillwidare anstiillda och saknar komplett utbildning.
Flertalet av desm medarbetare har inte svenska som modersmå1.
Förkunskaperna till den regu$ära utbildningen är höga genom att det är en gymnasieutbildning
Vi ser afr fler skulle bli formeltt behöriga och anståillningsbara genom att genomgå en förlängd
reguljär utbildning med språKörstärkning. Utbildnlngen riKar sig även till personer md
in lärn ingssvårigheter.
Erfarenheten visar att vara anstålld inom vård- och omsorg samt stöd och service ståiller htSga
krav på språkkompetens i både taloch skrift. Utbildningen syftar till att ge fler förutsiittning att
utbilda sig inom yrkesområdet.

Vuxenutbildningen har administmtiv kapacitet att utöka sitt utbildningsutbud men inte resurser
att tåcka lårarkostnaden om 900 000 konor om året. Planerad start aug 2021.

t

- dec - 400 tkr
Är 22022 - jan - dec - 900 tkr
Ar 3 2O23- jan -dec - 900 tkr
Är 4202a -jan -juni - 500 tkr
Ar

2021- aug

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAM MAI{TRÄDESPROTO KOLL

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammantrådesdatum

sida

202r-03-24

11

Detta blir en ny och utökad verksamhet och saknar därför finansiering i nuvarande budgetram.
Vid sammanträdet 202142-24 fulutades att återremittera ärendet. Underlaget är alltldr tunt
för att utgöm ett acceptabelt beslutsunderlag, det saknas fördjupning kring vilka grupper som
kan xi'ka, prognos för antal elever, samt redan befintliga alternativ. En strirre fyllighet och
deta$rikedom är ncidvändigt för att ge politiken underlag för frågeställningar och
stiillningstagande. Ärendet redovisas på nämnden Z02L-03-24.

Beslutsunderlag

o $ 20 Vård- och omsorgsutbildning

o

.

med språKörståirkning
Tjänsteskrivelse ZOZL{.3-24, bilaga 3
Vård- och ornsorgsutbildning med integrerad wenska, bilaga 4

Förclag

till b€slut

på sammanträdet

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt
förvaltningen att försätta planeringsarbetet av en vård- och omsorgsutbildning med
språkftirstiirkning ftån och med hösterminen 2021.
Kultur- och utbitdningsnämnden bslutar att åska 900 000 k per år från kommunstyrelsens
föfogandeanshg ftir utvecldingsinsatser som avses leda till ökad kvalll€ och/eller minskade
kostnader. Totalkostnad för utbildningen under 3 år är 2 700 000 konor.
Ludwig Mosshrg (M): Kultur- och utbildningsnämnden belutar att det ska vara minst 20
delbgare ftir att utbildningen ska starta.
Ulf Rexefiord (SD): Kuttur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ärendet

Beslutsgång

f

Ordförande stiilhr sitt förslag mot Ulf Rexefjords förslag och finner att kultur- och
utbildningsnämnden bifaller ordförandes forslag.

Bstutsgång 2
Ordftirande frågar på Ludvig Mossbergs tillägg och finner att det biFalles.

Beslut€t skickas

till

l(ommunstyrelsen

Justerandes sign

#au

Utdrägsbestyrkande
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Iut; KOMMUN

Vård och omsorgsutbildning med integrerad
svenska.
Planerad start hösten 2021
Utbildning: Vård och omsorgsutbidning 1500p med integrerad svenska som andraspråk och samhällskunskap på grundläggandenivå.

Utbildningstid

- ca 2,5-3år

Studietakt
Heltidsstudier.

Förkunskaper
Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen.
lntegrerat i utbildningen:

.
.

Svenska som andra språk grundnivå och ev Svenska

1

Samhällskunskap på grundläggande nivå och ev Samhällskunskap 1al

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till
svenska 1/
svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Upplägg
Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt. Du bör ha tillgång till
dator och internet för att kunna följa utbildningen.

17

I utbildningen förekommer arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring forekommer. Du följer handledarens
schema.
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ARENDE

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

2027-04-27

ge n

4

Dnr KS 202U96

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för 2022-2026
för kommu nstyrelsens verksamhet en igt förelig ga nde förslag.
I

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 202L,9 48, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp för
framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 2023-2024. Direktiven baseras på
kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, föruäntad kostnadsutveckling, skattesats och
befolkningsutveckli ng,
Den 20 april202l redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett

tjänstemannaförslag till budget inom ramen för arbetsutskottets direktiv,
Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022 för
kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan.

Beslutsunderlag

o Tjänstemannaförslag till budget 2022
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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Kom m unstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

z02l-04-t6

Diarienummer

KS202Ll96

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget för 2022 samt investeringsplan för
2022-2026 för komm u nstyrelsens verksam het en igt förel iggande förslag,
I

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 23 februari 2O2L, g 48, direktiv till kommunchefens
ledningsgrupp för framtagande av budgetförslag för budget 2022 och plan 20232024. Direktiven baseras på kommunfullmäKiges definition av god ekonomisk
hushållning, dialog med partigrupper, aktuella finansieringsförutsättningar,
föruä ntad kostnadsuWeckl ng, skattesats och befol kn ingsutveckl ing.
i

Den 20 april202t redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett

tjänstemannaförslag till budget inom ramen för KSAU:s direktiv,
Kommunchefen och Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2022
för kommunstyrelsens verksamhet med behov och åtgärder samt investeringsplan,

Beslutsunderlag
Tjänstemannaförslag till budget 2022

Karl Olof Petersson

Kommunchef
Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
Handläggare:
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

0s30-181 37
el

Beslutet skickas

isabeth.carlstein@ mel lerud.se

till

Ekonomienheten
Sam hä lsbygg nadsförua ltni ngen
I

Postadr€ss

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförva ltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

s502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Kom m u nstyrelsens verksa m het
Kom m u nstyrelsens förua ltn i ng
Sa m hä

|
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Budget 2022

Tjänstemannaförslag

1

Kom m u nstyrelsens förua ltn i ng
Budget 2O22
l;;'111{ {ij;11 j 11,ii.j1

11,1'1

:

56 384

Budget 2021
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm

90

övrig uppräkningO,5lo

L82

Köp av huvudverksamhet

345

ökat förfogande anslag

3 000

Sänkt internränta

-6

lnterna kostnader

7

Omdisponering av telefoni (växel)

323

Budget2O22

50 325

Löneuppräkning för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när

lönerevision är klar.

Nuläge
Byte av personalsystem och investeringar i lT-infrastruktur innebär ökade kostnader för förvaltningen
För 2022 antas att detta kan finansieras av överskott på andra anslag inom kommunstyrelseförvaltningen som tidigare år inte helt har nyttjats, På siK kommer byte av system som t.ex.
diariesystem och fortsatt utbyggnad av IT-struktur medföra ökade kapitalkostnader som inte kan
rymmas i befintlig ram.
Det finns ett betydande behov av att arbeta med kommunens varumärke genom marknadsföring. En
förutsättning är först att i dialog med olika målgrupper ta fram vad som ska marknadsföras, dvs hur
vill vi uppfattas, vilka förutsättningar vill vi skapa och vad vill vi uppnå. Behovet av marknadsföring
avser både kommunens varumärke som organisation och för att säkra personalförsörjningen så väl
som för att attrahera nya kommuninvånare och företag till Mellerud.

Tillväxtenheten har i nuläget inte resurser för att klara kommande behov och förväntningar när det
gäller planläggning på ett bra och effektivt sätt utefter kommunens mål och visioner för ökad
byggnation och fler som flyttar till kommunen. Med dagens resurser på enheten finns knappt en
heltidstjänst för detta arbete då samtliga handläggare har flera ansvarsområden/uppdrag för att klara
enhetens övriga uppgifter.
En uWeckling med stöd av digitalisering medför ett ökat behov av stöd från enheten för digital service
(EDS) som inte kan hanteras inom nuvarande organisation. I takt med att digitala verktyg används i
allt större utsträckning i organisationen som t ex iPad i skolan, ökar belastningen på EDS och redan
idag har EDS svårt att hinna med alla ärenden. Melleruds kommun har arbetar med tillgänglighet
under flera år, främst kopplat till fysisk tillgänglighet. Genom den nya policyn- och handlingsplanen för
tillgänglighetsarbete inom Melleruds kommun kommer även ökat fokus att läggas på arbetet med
bland annat information och att göra denna tillgänglig samt arbete om och med själva hemsidan.

Inför budgeten 2021 gjordes en neddragning med 2,0 årsarbetare utifrån tjänstemannaförslaget. De
ena tjänsten som utredare/verkamhetsuWecklare och den andra som informationssäkerhetsamordnare. Effekterna av neddragningarna har blivit större än beräknat, inte minst då färre
personer ska göra fler uppgifter samtidigt som det inte är möjligt att arbeta med
informationssä kerhet.

22
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Tjänstemannaförslag

Budget 2022

2

Det är nu inte möjligt att arbeta med informationssäkerhet på den nivå som är önskvärt. Bland annat
är konsekvensen att kommunen fortsatt kommer ha låg förmåga att hantera, stödja verksamheterna
och följa upp informationssäkerheten i sin helhet. Det finns heller ingen möjlighet att utveckla det
strategiska arbetet kring informationssäkerhet. Effekter blir också utdragna processer när vi går in i
nya avtal där behandling av kommuninformation/data ingår och bedömningen av
informationssäkerheten, PuB-avtal m.m. kommer ta längre tid. Mer ansvar för detta läggs idag direkt
ute på ansvarig chef och verksamheten som helhet. Utifrån den tidigare beskrivna neddragningen
påverkas möjligheten negativt för att jobba strategiskt med kommunens digitaliseringsutveckling samt
annan verksamhetså som utbildning och användarstöd. Inför 2022behöverviåtgärda detta så attvi i
förlängningen inte hamnar i en situation där vi läcker sekretessbelagda uppgifter eller behandlar data
felaktigt så att anställd personal riskerar påfolider eller kommunen åläggs vite på upp till 20 mkr som
lagen föreskriver.
Samtliga av arbetsuppgifterna för tjänsten utredare/verksamhetsutvecklare har fordelats till enheterna
inom kommunstyrelseförvaltningen och byggnadsnämnden, I dagsläget finns kapacitet att utreda
medborgarförslag och motioner men det finns kapacitet att genomföra mer omfattande allmänna
kommunala utredningar. Det är inte heller möjlighet att bistå andra förvaltningar eller nämnder vid
utredningar. Uppgiften att utveckla och driva arbetet med styr- och ledningssystemet gällande
målarbetet utfördes tidigare av utredaren/verksamhetsutuecklare. Övertagandet av dessa
arbetsuppgifter klargjordes inte helt. Då denna process måste fungera utifrån kommunallagens krav
på mål för en god ekonomisk hushållning har ekonomienheten hanterat denna process efter
neddragning. Något större arbetsinsats med information till nämnder och förvaltningar om målarbete
och målutveckling från ekonomienheten är inte möjlig i nuläget,
Kommunstyrelsens förvaltning kommer att återkomma med en tjänsteskrivelse för att begära medel
från förfogandeanslaget avseende puckelkostnader för marknadsföringsinsatser, digitalisering- och
säkerhetsamordningsarbetet samt enkätverktyg kopplat till det arbetsmiljöprocessen. Förvaltningen
kommer också lyfta fram behov av uWecklings- och utredningsresurs för 202L och 2022.

Investeringar

KommunsWrelsen inklusive

Budget
2022

EDS Tkr

Anpassning av turistinformationen Dalslands center (inv
Samhällsbyggnad)

Budget
2023

Budget
2024

Budget

Budget

2025

2026

100 000

Mörkläggningsgardiner Dalslands Center

130 000

Ljudanläggning Hallingsalen Dalslands Center

100 000

Rumsavskiljare/ridå Dalslands center

B0 000

Belysning Dalslands center

50 000

Ny hemsida

100 000

Diverse inventarier

100 000

100 000

100 000

100 000

EDS Switchar ca 25 per år

600 000

600 000

600 000

600 000

500 000
100 000
600 000
1 000 000

EDS Huvdswitch
EDS UPS ca 5 per år

s0 000

EDS SAN (lagringsyta)
EDS WLC
EDS AC

000

s0 000

s0 000

2s0 000

i serverrummet

100 000

antenner) ca 60 om året

EDS Datorer och mobiler

50

400 000

(styr vårt WiFi)

EDS AP (WiFi

s0 000

till

EDS

400 000

400 000

400 000

400 000

50 000

50 000

50 000

s0 000

150 000

150 000

150 000

10 000

110 000

1

50 000

EDS Diariesystem

500 000

EDS e-Arkiv

300 000

150 000

EDS Politikerdatorer

110 000

1

KommunsWrelsen inklusive EDS

2 010

23

000

10 000

2 240

000 I

1

640

000

2 010

000

10 000

2 460 000

2
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Tjänstemannaförslag
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Budget

2022

Rådahallen
Takhiss omklädningsrum handikapp 2 st

Budget
2023

Budget
2025

Budget
2026

0

0

50 000

Kyl samt ombyggnad cafeteria

100 000

Städmaskin

80 000

Passagegrind

s0 000

Vattenhinderbana
Styrsystem källaren

Budget
2024

60 000
(i

nvesteri ng samhållsbyggnad)

600 000

Bassängmatta över rehab

50 000

810

Rådahallen

000

100

000

80 000

Investeringar

EDS
Den ökade användningen av digitala verktyg i verksamheterna ställer högre och högre krav på en

tillgänglighet i infrastrukturen. Detta har inte prioriterats tidigare och lösts adhoc, Detta
tillvägagångsätt har fungerat tidigare då vi haft en god ekonomi. Det är dock inte förenligt med god
ekonomisk hushållning och vi behöver få bättre kontroll om vi inte ska hamna i en situation där
verksamheterna får långvariga produktionsbortfall p g a brister i infrastrukturen.
Särskilt viktigt är detta då vi inte har någon beredskap inom EDS.
Idag får varje verksamhet stå för ansvaret och kostnaden själva vilket starkt bidrar till den adhoc
kultur som råder runt detta och ger därmed extra stor sårbarhet. En ordnad investeringsplan innebär
att lyfta över ansvaret för infrastrukturen helt till EDS, vilket är starkt att föredra. Det kommer även
ställa höga krav på att EDS tas med i ett tidigt skede i alla olika projekt för att säkerställa både
verksamheternas produktion och utvecklingsmöjligheter, samt val av arbetsverktyg m m.
Förändringen innebär att EDS kommer få ökade kapitalkostnaderna efter 2022. Detta får beaktas inför
budgetarbetet till nämnderna för 2023.
Nya huvudservrar behövs för att kommunens system inte ska riskera ligga
nere längre tider

400,000

Nyckel hårdvara i vår infrastruktur är dem så kallade switcharna. Utan dessa
ingen tillgång till nätet. Vi behöver byta ut ett antal varje år for att inte få
stopp i nätet,

600,000

ut med jämna mellanrum. Detta för att all
på
grund
utrustningen inte ska stanna
av kortare strömavbrott.

50.000

AC i serverrummet. Utan fungerande AC stannar all infrastruktur.

100.000

Datorer och mobiler EDS. EDS har högre krav på sina arbetsverktyg än övrig
org för att klara av att stödja övriga.

50.000

UPS behöver ses över och bytas

Upphandling nytt diariesystem

500.000

e-arkiv är en viktig del av framtida seruice och lagkrav

300.000

Politikerdatorer

110.000

Kad-Olof Petersson
Kommunchef

24
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Prognosen för 202t pekar på en budget i balans. Efter omorganisation så känns det som vi fått bättre
flyt i våra verksamheter men fortfarande pågår ett arbete att finjustera rutiner. Arbetsbelastningen är
hög och detta sliter främst på våra enhetschefer som utöver chefsrollen har många projekt som skall
genomföras.
När det gäller taxefinansierade verkamheter så håller vi på att se över taxor för VA samt
renhållningskollektivet, Här har vi anlitat extern kompetens för att se över hur taxorna bör anpassas
för att möta ökade driftkostnader men även hur den höga investeringstakten inom VA påverkar taxan
Detta jobb pågår och kommer vara underlagför taxor 2022.

Förslag 1r ökande kapitalkostnader:
I år har vi lagt fokus på att kartlägga och simulera det utrymme som frigörs årligen via avskrivningar
som löper ut, Detta gör att vi lättare kan ha kontroll över vilket utrymme som vi kan förfoga till att
finansiera nya investeringar. I tabellen nedan ser ni de investeringar 202I som saknar finansiering via
avgifter eller hyresintäkter samt det utrymme som frigörs.

Investeringsobjekt som saknar
finansiering

inv.budget Totalt
2021
driftkostnad

Elverk

400 000
750 000
750 000
400 000
1 700 000
450 000
1 360 000
3s0 000

Lyftning Magasinsgatan
Takbyte
Uppdatering av utemiljöer skolor
Ängenäs Cirkulationsplats
Busshållplats Ängenäs
CentrumuWeckling - torg/parker
Lekplats Ängenäs
Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning

2s 000
34 000
34 000

3s 000
57 980
16 875
81 400
31 875

Torget
Gator runt Ugglan
Trafikhöjande åtgärd korsning

600 000
2s0 000

31 s00

N.Kungsg/Bergsg.

500 000

31 250

Trafik/Trivselåtgärder österrådaplan/Telaris 500 000
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal,

31 250

skyltning
Asfalt 2021

100 000
4 200 000

18 120

11 250

262500
702 000

-490 000

Avgår avskrivningar

Vårt förslag är att projekt Trafikhöjande åtgärd korsning N.Kungsg/Bergsg. samt Trafik/Trivselåtgärder
Österrådaplanfl-elaris skjuts upp till 2023. Resterande projekt genomförs enligt planerat och att
finansiering sker genom ökad tilldelning i driftbudget med 150 tkr.

Förslag 2 Drift av Hunnebyns deponi'
Under året har även ett arbete gjorts för att utreda hur drift av deponin vid Hunnebyn skall skötas.
Idag är det renhållningskollektivet som bekostar detta. Utredningen har visat att detta är felaktigt och
kostnader för detta skall bekostas av skattekollektivet enligt lagkrav. Eftersom renhållningskollektivet
idag har problem med kostnadstäckning och ett arbete har påbörjats med översyn av taxan så är det
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viktigt att denna kostnad flyttas från kolleKivet. Ifall vi inte får täckning via skattekollektivet så
uppfyller vi inte lagkrav samt att renhållningstaxan får anpassas för att klara att bära denna kostnad
Driftbudget utökas med 500 tkr som går till att finansiera kostnader för drift av Hunnebyns deponi
Detta skall enligt lag inte belasta renhållningskollektivet.

Budget 2022
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Budget 2021
Löneuppräkning timlöner, OB ers, arvoden mm

185

Övrig uppräkning0,5%o

290

Köp av huvudverksamhet

60

Deponikostnad renhållning till skattekollek.

500

Kapitalkostnader

150

Sänkt internränta

-2 LLI

lnterna kostnader

-875
-45

Omdisponering av telefoni (växel)
Budget 2022

25 369

Löneuppräkning för månadsanställd och visstidsanställda budgeteras centralt och fördelas ut när

lönerevision är klar.

Ovrigt som överuägts:
Vägbidrag

I budgetarbetet

har vi även vägt in tidigare beslut om att uppdatera reglemente samt storlek på
vägbidrag till enskilda vägar. Ett genomförande av detta skulle innebära ett ytterligare budgetbehov
på fSO tkr. I detta förslag har vi valt att skjuta på denna revidering och ligga kvar på dagens nivåer,

Sandlycke gård
Vi har även tittat på engångskostnader som tillkommer och saknar täckning i samband med förvärvet
av Sandlycke gård. Här har vi ålägganden om att vi måste rusta upp fastigheten och ta bort ett antal
förfallna byggnader samt rusta upp området, Eftersom vi i detta budgetförslag inte har täckning för
dessa kostnader så kommer vi att få utföra dessa uppgifter i ordinarie driftbudget vilket gör att vi får
lösa det stegvis under en längre tid.

26

5

Tjänstemannaförslag

Budget 2022

6

Investeringar

Budget

Budget
2024

Budget
2023

2022

Budget
2025

Budget
2026

e
Tekniska övergripande

300 000

CentrumuUeckling - torg/parker

Summa
F

n

300

000

300

000

000

300

300

000

300

1 500

000

300

000

300 000

1 000 000

nde

000

1 300

hetsenheten

Nya eller utbyte komponenter (huvudsak vent)

1 500 000

1 500 000

400 000

Bryggor Sunnanå, utbyte
Rådavallen, friidrott - allvädersbanor/MIF
Tillgänglighetsanpassning kommunhus utred

2 100 000

Bergs ombyggnad

2 000 000

IT

400 000

100

000

3 000 000

s00 000

Om -Ny byggnad förråd

2 500 000

Takbyte

750 000

Fönsterbyte Georgsgatan

400 000

Uppdatering av utemiljö skolor (1 skola/år)

400 000

Parkering Vita Sannar (nytt avtal)

1 000 000

1 000 000

400 000

400

000

400 000

4s0

000

s00

900 000
1 300 000

Solceller
Äsebro skola, fettavski ljare köket

130 000

Återställa byggnad bak Röda stugan Sunnanå

750 000

s00 000

000

500 000

2 s00 000

Sunnanå hamn miljö, toaletter duschar

3 300 000

Kroppefjälls förskola Ventilation
3 000 000

Mark eller fastighetsköp
Konstgräsplan, gräs, belysning

3 000

3 000 000

000

3 000 000

3 000 000

3 800 000

Vita Sannar toalett norra stranden

800 000

400 000

Elverk

300 000

16 280

Gatu och

1 500 000

450 000

Brygga Gästhamnen Håverud

Summa

1 s00 000

000

hetsenheten

15 300

000 1l

150 000

7 100

000

5 000 000

rkenheten

Nya eller utbyte komponenter

600 000

Uppdatering av lekplatser

600 000

600 000

600 000

600 000

300 000

300 000

Tillgänglighetsanpassningar inkl skyltning

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4 200 000

Reinvestering asfalt

4 200 000

Utbyggnad Sapphult

300 000

Utbyte Gatubelysning

500 000

Trafi khöjande åtgärd

i

ng

N.

000

s00 000

s00 000

500 000

500 000

Kungsg/Bergsg

Trafi kfl-rivselåtgä rder Österråda planfl-ela ris

Trafikutredning tung tfk Ö Ind område
Gator runt Ugglan

800 000
s00

1 700 000

Belysning Lilla spåret. Åsensbruk
korsn

300 000

500 000
2 000 000

300 000
1 000 000
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Trafi khöjande åtgärd korsning
N.

500 000

Kungsg/Bergsg.

Trafi k/Trivselåtgä rder Österråda pla n/Tela ris

s00 000

Utbyte badbrygga Vita Sannar

200 000

GC

0

0

1 700 000

väg Dals Rostock norra

Utbyggnad gator bostadsområde, Sjöskogen

5 000 000

Ny infaft + parkering Lunden

s00 000

I 500 000

AKivtetsområde som kompletterar Parkgatan
s00 000

Ny traktor
Ny detaljplan Vita Sannar, Strövområde, parkering
GC-väg Vita Sannar - Sunnanå - avtal,

2 000 000

skyltning

100 000

Sandlada

200 000

Saddns runda

1

11 900

12 800

Summa Gatu och

000

9 400

000

6 300 000

renhålln
0

Nya eller utbyte komponenter

Asfallt vid Hellbergs FTl-station
FTI station Dals Rostock

Summa Offe

renhåll

0

0

0

2so ooo

0

0

0

250 000

ooo

Serviceenheten
70 000

Stekbord Åsebro
Diskmaskin Fagerlid

50 000

Ugn Karolinerskolan

1s0 000

s0 000

Kylfrys Åsebro
Ugn Fagerlidsskolan

100 000

Kokgryta Rådaskolan

250 000
100 000

Ugn Nordalsskolan

150 000

Buffdline Råda köket
Avsvalningskyl Skållerudshemmet

s0 000
75 000

Ugn Äsebro kök
Köksblandare Råda köket

80 000
100 000

Maskiner

Summa Serviceenheten

000
400 000 450 000
100

100

000

100 000

175 000

VA-verksamhet
Nya eller utbyte komponenter

Sanering ovidkommande vatten
Höja leveranssäkerhet. Förstärkning av ledn
Köpmannebro

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

15 100 000

6 800 000

5 200 000

13 100 000

14 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

s00 000

2 000 000

1 000 000

30 000 000

7 000 000

7 000 000

Östra Järn
Da

gvattena

n lä g g n i n ga

500 000

r

Vita - Mellerud
Anolfsbyn-Åsensbruk

6 000 000

Solceller inkl. papptak

1 300 000

000 000

000 000
500 000

500 000

1 000 000

6 000 000

2s0 000
480 000

Sunnanå ARV värmesystem

250

Sverkersbyn-Dals Rostock

Intagsledning Vita sannar fördyring

I

ls

000

2 000 000

10 000 000

-1 000 000

Backa-Sällsäter intäkter

28
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Backa-Sällsäter flyttas från -21

1 500 000

300 000

Skalskydd Sunnanå

800 000

Tak Sverkersbyn lågvattenreseruoar
Nya personalutrymmen VA

5 000 000

s00 000

Nytt kartsystem
Utbyte PLC anläggningar

Nya eller utbyte komponenter

2 200 000

250 000

1 000

000

2s0 000

1 300

000

2 000

000

2 000 000

250

000

250

000

250 000

100

000

100

000

100 000

10 000 000

Kretsloppspark Hunnebyn

200 000

Nytt vågprogram

s00 000

Nya eller utbyte komponenter
Panna Kroppefjäll

100 000

PC Klippvägen brännare

150 000

PC Södra Åsen brännare

150 000

PC

100

000

2 000 000
175 000

2s0 000

Äsebro ny panna
nor till
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Dnr KS 202Llr0B

Gemensam Iivsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1.

Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut, antar
Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun
enligt föreligga nde förslag.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den

tidigare policy antagen av

kommunfullmäktige den 19 april20L7, $ 48.

Sammanfattning av ärendet
Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra kommuner.
Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i
Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. Nätverket arbetar bl.a.
med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med
näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.
Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.
Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd

med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.
Ökade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen
är klar 2022.

till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021.

Förslag

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun.

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-03-24, S 33.
. Socialnämndens beslut 202I-04-27, $ 60. (Skickas ut efter justering)
o Kom m nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse
u

i
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MELLERUDS

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
202r-04-23

Diarienummer
KS 20211108

Sida

|

(2)

Kommunfullmäktige

Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering
Förslag

till beslut

att
1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande
beslut, antar Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun enligt föreliggande förslag,
2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2OI7, $ 48.
Kommu nfu llmäktige beslutar

Sammanfattning av ärendet
Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra kommuner.
Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i
Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. Nätverket arbetar bl.a.
med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med
näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.
Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.
Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.
Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd
med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.

Ökade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen

är klar 2022.

till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021,

Förslag

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

KOMMUN

Datum
202L-04-23

Diarienummer
KS 20211108

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy ftir Dalslandskommunerna

.
.

och Säffle kommun.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-03-24, 5 33.
Socialnämndens beslut 202I-04-27, 5 60. (Skickas ut efter justering)

Martin Zetterström
Enhetschef Kost/service

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

0530-181 77
ma rtin.zetterstrom@ mel lerud.se

Beslutet skickas till
Dalslandskommunerna
Säffle kommun
Sa m hä lsbygg nadschefen
Enhetschef Kost och seruice
I
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
Kultur- och utbildningsnämnden

z02L-03-24

S33

sida
7

DnTKUN 2OzLl40

Svar på remiss - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle komm un, revidering
Kultur- och utbildningsnämndens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att stiilla sig bakom förslag till Gemennm liusmedeloch måltdspolicy för Dalslandskommunerna rch 9äffle kommun, enligt föreliggande förslag.

ReservaUon
Ulf Rexefjord (SD) och Ludwig Mossberg (M) reserverar sig mot beslutet.

Prutokollsanteckning
Uff Rexefiord (5D) lämnar föliande anteckning till protokollet:

"I förclaget angående Liwmdels octt måltiCs@lcy ftir Dalslandskommunema och fiäffie frnns
under stycket sreialkast en skivning om att erbjuda sperblkut och konsfst4nsanpasad mat
om mdicinsk4 etirk eller retigiöa skiil föreligger.

Mdåcinsk anpsnd kut är gälvklarfi men Svefigfremokmtema anffir thte att det finns nägon
anldning att er$iuda etiskt eller religtltbt anpssad kost, det finns tväftom all anldning att inte
göra detta'.

Sammanfattning av ärendet
LivsmedeF och måltidsplicyn ska ge ett helhetsperspekUv på måltidema och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.
LlvsmedeF och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebåir att
för samfliga livsmedelsom upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ståillas på
livsmedelsproducenterna som säkerståller att htig livsmdelskvalitet erhålls, att miljöskirningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduKionen får mänskliga rättigheter och skåiligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduKionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett målför ökad hållbarhet är att inkcip av andelen närproducerade, svenska och ekologislca
llvsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.
Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunema och Säffle kommun samt i samråd
med miljöstratq på Dalslands Miljö- och energikontor.
Enhetschefen för serviceenheten redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

. Tjånsteskrivelse 2021-03-16
o Måltidspolicy 2A2l

Justerandes sign

/E

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och utbildn ingsnämnden

Sammanträdesdatum
2A2L-03-24

Förslag

till beslut

sida

I

på sammanträdet

Ordftirande Anna Sanengen (C): Kuhur- och utbildningsnämnden beslubr att ståilla sig bakom
förclag till Gemensm ltusmdel- ufi måltiCspolicy för Dalslandskommunema ach fiiiffle
kommun, enligrt föreliggande förslag.
Ulf Rexefiord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att stiilla sig bakom förslag till
@mennm hVsmdel- rch målAtdspoli,cy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun, enligt
föreliggande förslag med ändringen att skrivningen om etiskt och religiörst anpassad kost styrk

ur plicyn.

Beslutsgång
Ordföranden stiiller fdrslagen mot varandn och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller ordförandes ftirslag.

Omriistning begärs
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner öljande beslutsgång
Ja-röat ordförandes förslag
Nej-nist Ulf Rexefjords till förslag.

Omrtlstningsresultat
Med 3 ja-röster för Ulf Rexefiords förslag rch 4 nej-röster ftir ordfcirandes fönlag beslutar
kulhrr= och utbildningsnämnden att bifalla ordförandes fiirstag.

Ordinarie ledamöter
Anna Sanenqen

Parti
{c}

Ann{hristin Larsson

(KD}

Ludwiq Mossbers

fM)
rKIM}

Garina Walterlin

Marianne Sand-Wallin

Anwar Rasul
Ulf Rexefbrd

Ensåttarc

I{ei

x
X

x
x

(s)
(s)
fsD)

X

4

till

Enhetschef för serviceenheten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

# il,il

Ja

x

Summa

Beslutet skicles

Partl

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 20201359

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende väggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna tillett belopp av 24729,70 kronor exklusive
moms.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 15 maj 2020 om kommunens godkännande av en
investering avseende väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna,
Investeringskostnaden beräknades uppgå till 25-30 tkr. Begärd avskrivningstid var 10 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni2020, S 160, att godkänna en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna till ett belopp av 30 tkr
(30 000 kronor), Avskrivningstiden beslöts till 10 år.

Beslutsunderlag

o
o
o

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 160.
Slutredovisning av investering,
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
202r-04-21

i

nge

n

Diarienummer

Sida

KS 2020/3s9

1 (1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende väggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna till ett belopp av 24 729,70 kronor exklusive
moms.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 15 maj 2020 om kommunens godkännande av en
investering avseende väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknades uppgå till 25-30 tkr. Begärd avskrivningstid var 10 år.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, g 160, att godkänna en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna till ett belopp av 30 tkr
(30 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 10 år.

Beslutsunderlag

.
.

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10, 5 160.
Slutredovisning av investering.

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rrvä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Vita Sandars Camping AB
Sam hällsbygg nadschefen

Ekonom samhä llsbygg nadsförualtningen

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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VITA SANI)AR

Melleru d 202L-04-L7
Redovisning av väggavskjiljare i servicehus.

lnvesteringen har utförts under 2020 och beloppet
Blev 24729:70:- exl moms.
Se bifogad faktura.

Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB
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Fahtura
Fakturadatun

Fakt nr / Kundnr

2020-07-t5

6450

1Q2287
Fakturaadress

Vita Sandars Camping

Box

14

46421 Mellerud

Vår referens

Tomas Henriksson

Ert ordernr

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum

2020-08-14

Jonas Wessman

Er referens

\'\to

Leveranssätt

Arftr
Awik

Lev

Benämning

ant

Enh

å-pris

Summa

leveransdatum

Monterin g av skärmväggar toaletter

25 tim

470,00

Resa/trsp

lst

790,00

790,00

8x950x2150 Laminat

6st

860,00

5 160,00

st

180,00

4 320,00

st

52,00

Arbete

Profil alu AH

24
24

1

Profil alu AH 0
Frakt
Silicone
Borr 2-3 mm

|

750,00

248,00

600,00

600,00

65,00

65,00

16,00

96,00

6st
pås

14,30

229,90

Plugg Speed

6

pås

32,00

192,00

Skruv 6x20

2

päs

14,95

29,90

Cirkelsågklinga 165

lst

250,00

250,00

Nefto

Exkl moms

24 729,70

24 729,70

Adress

Telefon

DGTBYGGAB
Ekholrnen l0

0530-1055

9l

I

16

Plåtskuv RF 3,5x13

464

'vlfl

lst
lst

I

Moms

o/o

Morns kr

öresavr

ATT BETALA

25

6182,43

-0,1 3

30 912,00

Momsreg.nr

sE556520739s0 I

1

Bankgiro

5245-2562
Dals Rostock

Godkänd för F-skatt

Organisationsnr

ss6s20-7395
lnternet

www.dgt.se

e-post

38

tomas@dgt.se

SAM MANTRÄDESPROTO KOtL
Sammanträdesdatum
2020-06-10

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsen

5

160

sida
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Dnr KS 202A1359

Vita Sandars Camping - godkåinnande av investering i väggavskiljare
mellan handfaten på herr- och damavdelningarna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun godkänner en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.

I

1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).

2.

ge

t.f. kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning

av

investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara

10 år.

Sammanftrttning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 15 maj 2020 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende 12 väggavskiljare mellan handfaten på herr- och damavdelningarna.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 tkr. Begärd avskrivningstid är 10 år.
Enligt telefonsamtal 2020-05-29 med arrendatorn har han har fått en muntlig prisuppgift från
bygöföretaget att kostnaden kommer att gå på 25-30 tkr, Med anledning av pågående pandemi
ai Oät Uråttom att genomföra ombyggnaden och därför finns ingen skriftlig offert.

Beslutsunderlag

r
r
.

Skrivelse från Vita Sandars Camping AB.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbetsubkottets beslut 2020-06-09, 5 205.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

t:e vice ordförande Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun gdkänner en investering avseende
väggavskiljare mellan handfaten

S

I

herr- och damavdelningarna.

1. till ett belopp av 30 tkr (30 000 kronor).

2.

get.f . kommunchefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3,

avskrivningstiden ska vara 10 år.

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

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

T.f. kommunchefen
Ekonom

t

Utdragsbestyrkande

sign
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Dnr KS 20211235

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte
av stenplattor bakom seruicehuset
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp
av 25 tkr (25 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen

i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen.

3. avskrivningstiden

ska vara

rc<

år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering,

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 25 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå på
25 tkr.

Beslutsunderlag

.
.

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Datum
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av stenplattor bakom servicehuset
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, godkänna en investering avseend€ utbyte
av 25 tkr (25 000 kronor).

av stenplaffor bakom servicehuset

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån

till ett belopp

redovisad slutredovisning av

investeringen.

3.

avskrivningstiden ska vara

>o<

år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april202I ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 25 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå
på 25 tkr.

Beslutsunderlag

o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rrvä rme/fastig het

till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom sam hällsl byggnadsförvaltningen

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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Melleru d 2O2L-04-20
Kom mu nstyrelsen

464 80 Mellerud
Godkänande av investering.
Bakom servicehuset har vi bytt ut dom gamla stenplattorna

från början av SO-talet då hela området har sjunkit och blivit
snett. Arbetet är redan utfört då peter mossberg på
sa m h ä | lsbyegnadsförva ltn i nge n j usterad

e dagvatte n bru n nen

hörnet samtidigt som också sjunkit ca en decimeter.
Muntlig offert från Vaidas bygg&Mark Ab är 25 000:Exl moms.

Yrkad avskrivningstid 2O är.
Bilaga 1, bild före.
Bilaga 2, bild efter.

Zzd%od

Jonas westman

Vita Sandars Camping Ab
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E-post-mail@vitasandarscamping.se

2021-04-16

Namnlös
VITA SANDARS CAMPING
ii
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ViTA SANDARS CANjPING <mailGf iitasandarscampinq.se>

1

Med vårrligr häisning.
Jonas V,/estrlan
+4653073075 I
Mail
(,1

vite så nd

a

rsc

ä {r'rpr i n c;.

se

lvwlv. Vitlsarrciar'sclrnprinq.st:

https://webmail.fsdata.se/owai#path=/mail/inbox
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E-post-mail@vitasandarscamping.se

Namnlös
VITA SANDARS CAMPING
ir2021-04-1{r 15;20
ri|:VITA SANDARS CAMPING <mail@vitasandarscampinq.se>;

2

Med vänlig hälsning,
Jonas Westman
+4653073075 I
Mail
@vitasandarscanrpirrg.se
wwr,v. Vitasandarscamping.se

https ://webmail.fsdata.se/owa/#path=/mai

l/inbox
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Dnr KS 20211236

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1,

godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett
belopp av 35 tkr (35 000 kronor),

2. ge samhällsbyggnadschefen

i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning

av investeringen.

3. avskrivningstiden

ska vara

>o<

år,

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 202L ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 35 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå
på 35 tkr.

Beslutsunderlag

.
r

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
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KOMMUN

Datum
202r-04-21

Diarienummer

Sida

K520211236

1 (1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk till ett
belopp av 35 tkr (35 000 kronor),

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån

redovisad slutredovisning

av investeringen,

3.

avskrivningstiden ska vara xx år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april202l ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende nytt ma rktegel bredvid garage/glasskiosk.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 35 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.
Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå
på ts tkr.

Beslutsunderlag

o Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.
Peter Mossberg
E n hetschef Fjä rrvä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Vita Sandars Camping AB
Sam hä lsbygg nadschefen
I

Ekonom sam hällslbyggnadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Kom munstyrel seförva ltn

464 80 MELLERUD
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Melleru d 202I-04-20
Kom m u nstyrelsen

464 80 Mellerud
Godkänande av investering.
Vi avser att lägga nytt marktegel brevid ga rage/glasskiosk
som ska ersätta den fula sjöstenen och dom utslitna
schackplattorna.

Mutlig offert från Vaidas bygg&Mark Ab är 35000:- exl moms.
Yrkad avskrivningstid 20 är.
Bilaga

1-,

som det ser ut nu

Bilaga 2, som det kommer bli.

onas Westman

Vita sandars Camping Ab
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Jonas Westr'nan
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Dnr KS 202L1237

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende pergola
över uteserveringen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

godkänna en investering avseende pergola över uteserueringen till ett belopp av 605 tkr

(605 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån

redovisad slutredovisning av

investeringen.

3.

avskrivningstiden ska vara n< år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende pergola över uteserueringen,
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 605 tkr. Begärd avskrivningstid är 15 år,

Beslutsunderlag

.
o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

50

1l

{l
ra
ll
ra

'l^.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-04-2r

Diarienummer
KS 20211237

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
pergola över uteserveringen
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende pergola över uteserveringen till ett belopp av 605 tkr
(605 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal

utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara

>o<

år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021ansökt om att kommunen godkänner en
investering avseende pergola över uteserueringen.
Investeringskostnaden beräknas uppgå till 605 tkr. Begärd avskrivningstid är 15 år.

Beslutsunderlag

o

Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.

Peter Mossberg
En hetschef Fjä rruä rme/fastig het

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas

till

Vita Sandars Camping AB
Samhällsbygg nadschefen

Ekonom samhällslbyggnadsförvaltn ingen

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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Melleru d 2O2L-04-20
Kom m u nstyrelsen

Melleruds kommun
Godkänande av investering.
Vi avser att montera en pergola på 130 kvm över

uteserveringen för att vädersäkra ca L00 sittplatser och även
coronaanpassa verksamheten med tillräckligt antal platser.
Bygglov söktes ifebruari men beslut har dragit ut på tiden av

olika difusa anledningar.
Kostnader:
Seaside garden, 450 000:-, Bilaga 1

Montage ,60 000:-, muntlig offert.
lnfravärma re,34 000:-; Bilaga 2
Belysning, 30 000:-, muntlig offert MEA

Arbete värme/ belysning 31 000:-, muntlig offert MEA

Totalt: 605 000:- exl moms.
Yrkad avskrivningstid 15 år
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Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB
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Offert
Offertdatum

Offertnr/Kundnum mer

4303

5564256450

2021-04-11

Fakturaadress

Leveransadress

Vita Sandars Camping

Vita Sandars Camping AB

Vita Sannar

Box 14

I
J

i

f

464

21

i

464-25 Mellerud

Mellerud

lngvar Ericsson

Er referens

Jonas Westman

Vår referens

Ert ref nr

07069091 35

Beta lnin

Leveransvillkor

Se nedanstående

Giltig tom

2021-05-11

Leveranssätt

Schenker

Dröjsmålsrånta

9,00 %

1

svillkor

Se nedanstående

Summa

A-pris

Antal Enh

Benämning

Artnr

g

st kundanpassad 129 kvm SG-väderskyddslösning till

Vita Sandars Camping, baserad på basmodell 'l i film nr

1

och den kundanpassade Modell Borgholm Lundegård.
2 st öppningsbara terrasstakenheter bildar en fristående

pergolatakenhet 995 x 1300 cm enl bygglovsritning 899-0.

W

Aluminiumstommens std färg är vit, beige, antracit alt rost.
lnbyggd regnavrinning i frontprofilerna och benstolparna.
2 st matchande skyddstak av aluminiumprofiler och glasfiberpaneler skyddar motorer och takdukarna i infällt läge.
2 st takdukar av viUbeige armerad Serge Ferrari PVC-väv
med ljusgenomsläpp. Dukarna drivs med fjärrstyrda SafetyBox-

nrctorer är'brandklassade och tål ';indbvar upp t!ll 17 mrs
450 000,00

Paketpris för SG-lösningen ovan inkl frakt, exkl montage
Paketpris 390 000 kr om kund gör mittbalkskonstruktionen.
Monteringen görs av 1-2 man, lokalt anlitade av beställaren,
som också direktanlitar vår auktoriserade montageledares

medverkan i löpande räkning alt fast pris efter låst order.
Totalt
450 000,00

Mervärdesskatt tillkommer

Betalningsvillkor: 50% vid order for start av tillverkning och 50% vid leveransen. Alt 60 mån leasingavtal enl offert.
Leveranstid normalt 5 veckor plus montagetid.

Adress

SEASIDE GARDEN AB
Skallebackavägen 13
302

41

Halmstad

Tel

lnternet

035-53 000

www.seasidegarden.se

Fax

Bankgiro

e-post

0761 041 850

501 1-1459

info@seasidegarden.se

Företagets säte

Organisationsnr

Momsreg.nr

Halmstads kommun

556350-9750

sE5563s0975001
Godkänd för F-skatt
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MELLERUDS ELEKTRISKA AFFAR AB

OFFERT

Org.nr: 556237-3398

2021-04-16

Kund: Vita Sandars Camping
Avser: Värmare på uteservering

6st infra-värmare.
Ställbar effekt. Max 2,3kW
Regleras med fjärrkontroll.

Monterat och klart.

Pris: 34000 kr exkl. moms

Adress:

Telefon:

Hantverksgatan 3
464 34 MELLERUD

Butiken:0530-10013 mea.mellerud@telia.com
Sten: 070-571 83 27
Johan: 073-332 03 67

Bankglro:

E-Post:

862-437L

ISAN/SWFTI
s

E

608000000823 47 40004 459

SWEDSESS
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

n

2021-04-27

ge n

Änrruor ro

Dnr KS 20L9142

Lokalförsörjningsplan för Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att skicka ut förslag till Lokalfcirsörjningsplan på remiss till kultur- och
utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den >o<.

Sammanfattning av ärendet
Frågor har väckts om hur kommunen på ett så effektivt sätt som möjligt ska disponera och
utnffia sina lokaler. Arbetet har startats i kommunchefens ledningsgrupp som tillsatt en
arbetsgrupp som tar fram förslag, ritningar och kostnadskalkyler.

Arbetsgruppen kommer vid sammanträdet att presentera ett förslag till kommunens framtida
lokalanvändning. Förslaget ska sedan gå ut på remiss till berörda nämnder för att därefter åter
tas upp till beredning i arbetsutskott/kommunstyrelsen,
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelseförva ltn

Änenoe

i

n

202r-04-27

ge n

rt

Sam hä I lsbyggnadsfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Sam häl lsbygg nadschefen redogör

för a ktuel la samhä lsbygg nadsfrågor:
I

o Information om Hållbar platsutueckling Dals Rostock
. Information om Köpmantorget
o Information om arbete kring trafiksäkerhet
o Information om blockförhyrning av lägenheter
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lseförva ltn

i

nge

2021-04-27

n

Äneuor rz

mgående av Sa mord n i n gsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sa

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-I2-3t

2. avstå

samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar
ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men av
strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i
Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett
större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

i

Beslutsunderlag
o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

.
.
.

samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december
2020
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

58

A
{1,

ta

A

t

ra

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum
2021-04-22

Diarienummer
SN 20211106

Sida

r

(2)

Socialnämnden

gående av Sa mord n in gsförbu ndet Vä nersborg / M el leru d
och Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp.
Sa m

Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut att

1.

anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses

202r-r2-3r.

2.

avstå samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda
förbunden.
Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp. Men av strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande
kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån
en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek.

Beslutsunderlag
r Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

o
.

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020

Beskrivning av ärendet
Styrelserna for Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda
förbunden. Utgångspunkten i de båda styrelsernas förslag är att
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Socialförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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socialnamnd@mellerud.se
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II

A
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum
202r-04-22

Diarienummer
SN 20211106

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya
förbundets formella start föreslås till den 1 januari 2022.
Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
lämnat sin tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal
med samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Avtalet sträcker sig
för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021.
Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och
ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i
Trollhättan.

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp, Men av strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande
kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån
en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek.

Tanja Mattsson

Mikael Nilsson
VerksamhetsuWecklare
079-0626503
mikael, nilsson@mellerud.se

Socialchef

Beslutet skickas

till

Förbundschef Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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Sida

2 (2)

lnqrid Ensqvist
Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>
den 14 april2O2l 10:47

Från:

Skickat:

Tiil:
Ämne:
Bifogade filer:

Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se'; Trollhattans Stad
hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud
Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; Protokoll
12 juni 2020.pdf; Protokoll den 14 dec extra möte styrelsen.pdf;
Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

ett medlemsdmråd den 72 april och det framkom ott denno hemstöllan inte nått
kommuner så jag gör ett nytt försök här.
Vi har

halt

lram till samtliga

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud I
till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert
ställningstagande om att slå samman förbunden till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda
förbunden träffas regelbundet och kan svara på aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar
senast den 1 juni, hoppas det går för sig. Är tacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning
av beslut i er kommun. Mer om idder om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 12 april
10.00. lnbjudan kommer till detta senare.

Jag skickar här på uppdrag ut en hemställan

Tack på förhand
Samordningsförbunden

Ann Kickeus
Förbundschef för:
Sa mord n ingsförbu ndet Trol lhätta n,

Lil

la Edet och

G

rästorp

461.83 Trollhättan

samt:
Sa mord ningsfö rbu ndet Vänersbo rg/Me llerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461" 83 Trollhättan

Besöksa

d

ress: Öste rlå ng gaLan 47 i Tro I hätta n
I

Telefon: 0520-496949
www.softleg.se
www.samverkanvg.se
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SAMORDN INGSFÖRBU

N

DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

PROTOKOLL

Extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
den 14 december 2A20
Dag: Måndag den 14 december 2020
Tidr 16,00-18.00
Flats: Österlånggatan 47 i Trolfhåttan
Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

(vGR)
(AF)

Ersättare;
Joakim Sjöling

DanielJensen

(Vänersborge kommun)
(FK)

deltar via Skype

(vGR)
(Melleruds kornmun)

deltar via $kype
deltar via telefon

Övriga:

Ann Kickeus, förbundschef

$ {03 FaeBtållande av dagordning
Ordförande Linda Jansson hålsar välkommen till dagans möte och dagordningen som år utEkickad godkånne rned tiflägg titl övrigt angående insatsen samordnaren till arbetsintegre-

rade sociafa företag.

$ {04 Val av justerare
Ti ll

j

usterare våljs Anders

S '105 Förogående

Pa

u

leson, Arbetsförmedli ngen

mötssprotokoll lrän den 27 novembet 2020

Protokollot som sånts ut med handlingarna gås igenom, slutjustarae och låggs dårefter till
handlingarna.

$ {06 Viljeriktnlng samgåends med camordningsförbundet Trollhåttan, Lllla Edet och

Grästorp
Mötet diskuterar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhåttan, Lilla Edat och Gråstorp. Vånersborgs kommun, Våstra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan ställer sig bakorn viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma med protokollsanteckning,
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SAMORDNINGSFöRBU

$ 107 Mötostider 2021 - förslag

1
$tyrelsemöte 2
Styrelsemöte 3
Styrelsemöte 4
Styrelsemöte 5
Styrelsemöte

N

DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

till beslut

23/3 klockan 9,00
1214 klockan 9,00

4/6 kfockan 9.00
2819 klackan 9,00

17111klackan 9,00

$ 108 Övrlga frågor
Förbundschef informerar angående att beredningsgruppens tjånsteman från Melleruds kommun haff internannons ute angående en samordnare på hatvtid för samordning och stöd till
arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ule. Få har svarat och i dagsfåge
finne ingen aktuell kandidat. Förfrågan har gtäflts till Coompanlon om de har en samordningsr€$ur6 eom ekufle kunna eamordna uppdraget. Förslag finns om att Mellerude kommun gör

ett avtal om samordnartjånsten för AAX. Ekonomiskt råeker de medel som avsatts till 40

0/o

tjånst. 400 tkr som skulle råcka för eamordnare och avtal angående tjånster från ASF Resurs. Det blir en lite annorlunda löening men år det ok så jobbar vi vidare på detta, Mötet
tycker att fdrslaget år bra och förbundschef får i uppdraga att fortsåtta planeringan.
Ordlörende lnformerar angående att et presidiemöte inpfaneras med de tre presidiernå som
daltog vid medlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

$ 109 Nästa möte
Nästa möte år ett axtrainsatt etyreleemöte som håtls på Österlånggalan 47 i Trollhåttan den
2313 klockan 16,00,

S 110 Mötet avslutas

Ordförande tacka för ciagans möte och mötet avslutae.

Ann Kickeus, eekreterare

{

. i:::Å
Anders Paulsson

Linda Jansson, ordförande

Protokollet anslås på www.samveknavq.se/SamordninqsförbundeIVånersborg/Mellerud
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Ann Kickeus
Sklckat:

Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>
den 14 december 202A ft:51

Till:

Ann Kickeus

Ämne:

protokollsanteckning

Från:

HeJ

Annl

Här kommer min protokollsantecknlng,
Jag som ersättare för Melleruds kommun I styrelsen för samordningsförbundet Vånersborg/Mellerud vill framföra den
åsiKJag hade vld dagens möte, i första hand vllle vi få till ett halvt års avtal tlll med nuvarande admlnlstratlon, I
andra hand vtlle vi stå kvar i vårt förbund och inte fusionera med Trollhåttan/Lllla EdetlGrästorp i dagsläget, Vl tror
att det år nödvåndlgt att rationalisera ån mer och ser FyrBoDal som den naturliga arenan. Om den nu föreslagna
grupperlngen lnte anser det som högprlorlterat att bli bårkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta tlll
det nya förbundet, Detta får dock först beredas på gångse sält I kommunstyrelsen och kommunfultmäktlge I
Mellerud,

Med vänlig hälsning

Daniel Jensen
Förrroendevald

Melleruds kommun

www.mellerud.se
MELLERUDS

KOMMUN

Det hår mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren år, eller om du inte våntar på en bifogad fil, så ska du
inte klicka på lankar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om delta mailet år säkert eller inte, vånligen vånd dig till lT-avdelningen på
telefon 0520 - 49 7912, eller www.7912.se
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Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Morgan Andersson, Mellerud Kommun hålsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna
gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud
Deltagande är medlemsrepresentänter saffit styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Säffle och Ärjäng. En kort

presentationsrunda genomförs och dagordni ngen presenteras
Dagordning:
Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi
Information från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling
Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden z0tg - verksamhet och ekonomi
Förbundcheferna presenterar 2019 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin
helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden, Förbunden
befinner sig i en ännan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i
augusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. lösningen blev att göra avtal med
SOFTLEG kring lån av fdrbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre
förbunden emellan enades man om ätt varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid
dagens medlemssamråd. Presidierna redogor för diskussioner söm förts i varje förbundsområde
sämt sammanfattar de analyser söm genomförts.
vÄNERSBoRG/MELLERUD,

swoT

Styrelsen enades om ätt utgå ifrån frågeställningen

'ätt

ingå i ett större Samordningsförbund samt

att utgå från för vem perspektivet
Möjligheter

Styrkor
Ta del av

fler resurser, större kunskapsbank,

Båtffe kompetensutveckling

kompetensutveckling, mer muskler

Stabilare organisation

Mindre sårbart

Båttre för medborgaren

Mer resurseffektiva, starkare ekonomi

Hittä en effektiv arbetsorganisation

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

Finns erfarenheter ått

tillgå om resan

medborgare och professionella

öppenhet i tåkten, vid vilja ätt växä
Svagheter

Hot

Geografiska avstånd

Minskat administrativt stätligt bidrag

lnlärningsprocess kommunikation
Tröghet

- för stor

beredningsgrupp /styrelse

Delektighetsutman ingar
Tappa det nära perspektivet
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BÅD-ESÄ,

swor

Styrelsen i BÄD-ESÅ har utfört SWOT i flera steg då det pågår dlskussioner om ut6kat

samarbetefsammanslagnins både med ArvikalEda och Fyrbodal.
Styrha

Möiligheter

Ökade resurser i relation till framtida utveckling med

Hållbara insatser

minskade medel. Styrkä att kunna ha medelför

Hållbar utveckling

insatser och en verkstållande tjänsteperson.

Starkare marknadsföring

Tydllghet: Organisatlonen blir greppbar och stärkare
med bibehållen tjånst€person på heltid,
Säkerstållande av personal

Mer effekt ut utav medlen
Dra lårdomar av att bibehålla länsgränser,
projekt med externa medel utifrån två regioner

Nyttjånde av personal över grånserna

kan ta def av framgångsfaktorer

Kvalitd i ledning och styrning från en stark styrelse

och en tydli6 förbundschefsroll
Fler insatser för individerna
Ha dubbla nätverk,

"ta det bästä från grännerna"
förbund ger större styrka

Lika stora kommuner i ett

Svaghcter

Hot

Två eller flera fbc nätverk, splittrände?

Geografiska ävstånd bland annat svårigheter för

Ökad adm externa medel ex ESF - Merarbete vid

individer ätt resa.

ansökan externä medel, länsgränsen innebår

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort

ansökan på två olika ställen

hot, kan "hä koll" att inte lokal förankring
tappas bort.

Två regioner/två statliga org

Otydlig styrning beroende på
styrelsesammansättningen.

Två regioner/två statliga org "splittrat"

ökad tröghet större förbund, långre processer? Tid

Otydlis styrning

ätt bygge upp "nyå" kontaktvågar, veta vilka vågar

Minskat lnflytande fr mindre kommuner

man ska gå

TROTLHÄTTAN, LILIA EDET OCH GRÄSTORP, SWOT

Stvrkon
Använda hela geografiska området

Större utbud och möjligheter

Personal och deltagare över kommungränser

Värä

Vara mer anonym som deltagare

Mera resurser till större satsningär

Större örgan isation

"m

uskler" resLrrser kom petens

Mö-ilish_eter:

iett större sammanhang

Båttre för medborgaren

förutsättnin6ar för samverkan

Stark organisation

Lika

Mindre sårbarhet

Får

Sv,asheteI
Centraliserade åktivitet€r

Hotr

Säkerställandet av inflytandet lokalt hotås

Tappa r orga nisati6ne r I

ökad troghet

Missar att kunna stödja samverkan i det lokala

till sig pärlor

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

parter

Minskat inflytande från mindre kommuner och

kommunkollektivet
Större organisationer blir otydligt
ölika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund
Representant från Tanum kommun och Försåkringskassan delar sina erfarenheter av samgående

meilan två förbund som bildade Samordningsförbundet Väst. Fördelar som lyftes fram var
upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, ingen försämring gentemot ensklld individ,
förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då AF "försvunnit". I presidiet roterar
kommunerna på posterna ordförande lvice ardflrande.
lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra föråndringar för att få större kapacltet för att ex söka

ESF

medel.
lnspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större organisation för att minska sårbarheten och
öka förmågan och möjligheterna att samverka. Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks åven av
Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från
Ska

raborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och uWeckling
Trollhåttans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa
distans till medborgarna och den enskllda individen, Risk ätt kommunerna endast får en representänt
i styrelsen.

Störe är inte alltid bättre.

VGR tycker det är viktigt

att alla kommuner kommer till tals samt att ha individerna i fokus, Viktigt ätt

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vikten ätt delä goda exempel bland annat utlfrån Samordningsförbundet
Trollhåttanllilla Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer båttre och

starkare.
Lilla Edets kommun ståller slg frågande tlll varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det

bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med

ESF

då detta lnte

är förbundens huvudsakliga uppgift.
Säffle kommun uppger att de även har samverkan på andra håll och de önskar veta hur
diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värmland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer slg positiva till större Samordningsförbund och vill

få mer effektiva insatser till medborgarna.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och
svaBheterna som framkommit och väga de mot varandra.
Vänersborgs kommun anser att diskussloner behöver föras mellan SOFTLEG och SOFVM om
samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta
diskussionerna på medlemssamrådet.

Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls I april 2AZI.

Avslut
Medlemmarna ger i uppdrag till styrelsernä att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan
återföra information ti I medlemsrepresentanterna,
I

Minnesanteckningar av
Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:
M ed I ems re p re se nta nte r

Paul Åkerlund

Trollhättans Stad

Julia Fårjhage

Lilla Edets kommun

Morgan Andersson

Melleruds kommun

Annelie Guilotte

Vänersborgs kommun

Martin Carling

Dals-Eds kommun

Dag Rogne

Säffle kommun

Lotta Robertsson Haren

Åmåls kommun

MirzalCelhasic

AF Värmland

Silvija Mehrstam

Arbetsförmedlingen

Maria Nllsson

Våstra 6ötalandsregionen

Arne Rydbäck

Försåkringskassa n

digitalt

Styrelse Trollhöttan, Lilla Edet ach 6rästarp

Hanson
Sofia Lantz

Trollhättans Stad

Monica

Margareta

Fredriksson

Paulsson
Thomas Johansson
Zara Blidevik
Linda Biltmark
Anders

Styrelse Vä ne r sborg/M

e I leru

Nyberg
DanielJensen
Joakim Sjöling
Linda Jansson
Sofia Lantz
Anna Andersson
Anders Paulsson
Dan

flera förbund

Försäkringskassan
Västrä 6ötalandsregionen

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Grästorps kommun

digitalt

Lilla Edets kommun
Försåkrlngskassan

d
Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
VGR
VGR

Försäkringskassan

flera förbund

Försåkringskassan

flera förbund

Arbetsförmedlingen

flera förbund
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Styrelsen aÅoesÅ

Anita Karlsson
Kenneth Gustävsson

Dals Eds kommun

Jerry Saxin

Åmåls kommun

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Anna Andersson

Försåkrlngskassan

flera förbund

Samt
Roger Wallentlne

Tanums kommun

Elisabeth Rahmberg

Västra Götalandsregionen

Martin Jansson

verksam hetsutveckla re

Helene Olsson

förbundschef

Ann Kickeus

förbundschef

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OGH GRÄSTORP 2020.06.12

N

DET

Tid: 8.30-9.30
Plats: Stadehuset i Tro$lhåttans $tad
Närvarando vld styrelsemötet:
Tj än stgö ra nde I edam öte

Monica Hanson
Sofia Lantz
Afmasa ldrizovic

r
Trollhåttans Stad
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

deltar via Skype

Gråstorps kommun
Lilla Edete kommun

deltar via Skype
deltar via Skype

Ersättare
Thornas Johansson
Zara Blidevik

övrtga
Ann Kickeus

fö rbu ndschef/s

ekreterare

$ 33 Faotstållande äv dägordnlng
Ordförande hålsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dägordningen godkänn$. Margareta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgon€n meddelat förhinder. Båda har
meddelat att man positivt ståller sig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet.

$ 84 Val av justerare
Tilljusterare för dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försåkringskassan.
$ 35 Föregående möteeprotokollfrån den {7 mars 2020
Protokollet från föregående möte gås igenom och låggs dårefter till handlingarna,

$ 36 Förfråga angående ftöp av admlnletrativa tjänster inkomrnen från $amordningsförbundet Vänereborg och Mellerud
Samordningsförbundspresidierna för Trollhåttan, Lilla Edet och Gråstorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft att Skype möte den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundsledning under resterande året 2020, Anledning år att deras förbundschef slutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti.
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte
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den I juni, Förbundschef och förbundets ekonom har åvan fått ta etållning till att utöver på.
gående arbetsuppgifter adminlstrera ytterligare stt till samordningsförbund,
Efter presidiediskussioner anser presidiet att det inte år möjligt att kortsiktigt låna ut kanelipersonalsom efterfrågae. Fråmot eee att det blir en ökad arhetsbelastning rned tillexernpel
två redovisningssystem för ekonomi och dubbelt av styrefsemötEn, beredningsgruppemöten och uppföljningar av verksarnhet i två förbudsområden, Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som eftedrågas diskuterae att det bör tillsåttae ny resurs i form av processledarelutvecklingsledara som arbetar med lnsatserna i båda förbundens områden. Presidiet
slutsats år ait om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas orn på långre
eikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medfemmarna av förbunden kommer överens om detta.
Risker som seE för det egna förbundet år att det bfir knappt om personella reeurser för en
tid, att pågående samverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbetet kan komma att påverkas. Det blir också dubbelarbete av mycket.
Styrelsen för Sarnordningeförbundet Trcllhåttan, Lilla Edet och Grästorp beslutar;
att ställa sig positiva till att avsåtta en halvtidsresuro, främst förbundschef och
ekonom, för den administrativa *kötsefn av $amordningsförbundet Vånersborg
och Mellerud, ,Arbetet leds och utgår från kansliet i Trollhåttan
att om ett avtaluppråfts så ska åven en heltidstjånst som processledarelutvecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast
att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nöjd
att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

$ 37 Övriga lrågor
För dagen inga övriga trägar.
$ 38 Nästa möte den 24 september
Nåeta möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då även beredningsgruppen
delta för att bl,a, diskutera kommande verf<samhetsårs aktiviteter, lnbjuden år åven dataskyddsombudet Klas Nilsson samt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl,
$ 39 Mötet avrlutas
Ordförande tackar för dagenr möte och alla önskar varandra en fin eommar. Mötet avlutas.

Jueteras

Kickeus, se

r&L
Monica Hanson

Protokollfinns

wrrvw,softleq.se semt www. samverkanvo. se
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Trollhättan mars 2021

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sammanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet Vänersborg/wtelleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vånersborgs kommun och Melleruds

kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av
de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigare stöllningstagande och aktuello forum för dialoger:
2015 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen mynnade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområdena. Vid det årliga medlemsmötel2A17 framfördes från medlemmarna att de såg det posi-

tivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits gemensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt
samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det gemensamt ESF projektet ALL-lN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsförbundet SÄOfSÄ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.
Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT
analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.
Fördelar som

,/
/
,/
,/
,/

ses

med ett gemensomt förbund ör till exempel:

Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sårbart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl
som de professionella

stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan
Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samarEn

betsarenor
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Nockdelar som

,/
,/
,/
{
,/

ses

med ett gemensamt förbund är t.ex,

Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka
Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande
Ökad trcighet
De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget

Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt:
Efter det att förbundschefen iVänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så
delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta

för tiden den

l juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen be-

står av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt
kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upprättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att

kommunområdena Vänersbörg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå
i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 iuni 2O2O.
Styrelsen för Samordningsförbundet VänersborglMellerud har vid styrelsemöte den 14 december 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp finns sedan den 14 december 2O2O. Se bifogat protokoll.
Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den Iianuari 2A22.
Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 Yovardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del
utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för att gö vidare i sammsnslogningsprocess:
det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och
till att bilda ett nytt förbund från och med den 1 januari 2022 så kommer underlag för beslut
i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
I
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verksamhetens inriktning och budget från och med den

l

januari 2022 att översändas för be-

slut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,
Svar angående ställningstagande

ten

sä

nds

till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

till Samordningsförbunden genom

an

n.kickeus@trollhatta n.se

För presidierna

Monica Hansson

Trollhättans Stad

Sofia Lantz

Försäkringskassan

Linda Jansson

Västra Göta landsregionen

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

Bilasor till hemställan
Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, $ 35 delad förbundsadministration för tiden den

l juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den.14 december 2020, $ 106 Viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202L-04-27

Äneroe rg

Dnr KS 20201678

Svar på medborgaförslag om seniorbiljett
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan
vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.

2. eventuella kostnader för 2021 och 2022 får

finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023

får detta beaktas i budgetarbetet.
Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kostnadstäckning
för införandet saknas i dagsläget.

Sammanfattning av ärendet
ett medborgarförslag den 28 oktober 2020 att Melleruds
kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare över 65 år.

Claes Sandström, Mellerud, föreslår i

Medborgarförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har infört seniorkot
och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara. Det är bra för både miljön,
trafiken och livskvalit6n att resa kollektivt inom hela vår zon.
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkoft är med
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre
möjliga scenarier/alternativ.
Kalkylen består av Wå delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliqa inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkoft och att denne
inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i
andra likvärdiga kommuner är ca 90 o/o.

Alternativ
65+ lågtrafik
65+
dygnet
runt
75+
dygnet
runt

Fast kostnad
348 975
348 975

Ärlig kostnad

r7L 720

L7L 720

348 975
413 600

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Från det att Västtrafik fått ett
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas.
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.

Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSIISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

202r-04-27

Handläggarens bedömning är att det vore en seruice för seniorerna att kunna resa kollektivt
utan att betala för månadskorten. Det blir även ett större resandeunderlag som gagnar
kommunen med dess medborgare i stort genom att det eventuellt förhindrar eventuella
neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till att resa mer miljövänligt och således
uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen. Av dessa anledningar bör seniorkort införskaffas.
Däremot är frågan av särskild politisk vikt varför två förslag till beslut finns.

Beslutsunderlag

r
.
o

Medborgarförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202I-02-25
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-04-13

Diarienummer

Sida

KS 2020167e

1 (3)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om seniorbiljett
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i
uppdrag att utreda frågan vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande
sammanträde.

Eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023
får detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
kostnadstäckning för införandet saknas i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Inlämnat medborqaförslao

ett medborgarförslag den 28 oktober 2020 att
Melleruds kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare över 65 år.

Claes Sandström, Mellerud, föreslår i

Medborgarförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har infoft
seniorkort och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara. Det är bra
för både miljön, trafiken och livskvalit6n att resa kollektivt inom hela vår zon,
Förfrågan om tillköp
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkoft är
med förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl
över tre möjliga scenarier/alternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att
denne inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till
seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är ca 90 o/o.

Alternativ

Fast kostnad

Ådig kostnad

65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

348 975:-

348 975:-

348 9752-

413 600:-

I71720:-

L71720:-

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 2021. Frän det att Västtrafik fått ett

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
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K520201678

2 (3)

skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan
införas.

oletterande information
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.
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Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.
Slutsatser
Handläggarens bedömning är att det vore en service för seniorerna att kunna resa kollektivt
utan att betala för månadskorten. Det blir även ett större resandeunderlag som gagnar
kommunen med dess medborgare i stort genom att det eventuellt förhindrar eventuella
neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till att resa mer miljövänligt och
således uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen. Av dessa anledningar bör seniorkort
införskaffas. Däremot är frågan av särskild politisk vikt varför två förslag till beslut finns.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgaförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun, 202L-02-25

78

lr

t1
IT

tl

.lr

'i.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-04-13

Diarienummer

Sida

K520201678

3 (3)

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef

Freddie Carlson
Byg g lovha nd lä g ga

0530-181 69
fredd ie.ca rlson

Beslutet skickas till
Avsändaren
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Mellerud Kommun

Göteborg 25 februari 2027

Kalkyl för fria resor för seniorer inom Mellerud kommun
Hiir kommer er kostnadskalkyl ftjr fria resor ft)r seniorer
äldre samt målgruppen75 är och äldre.

ftr

målgruppen 65 år och

Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms,

1.

Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt
kort tas ut fiir att täcka Västtrafiks kostnader ftlr att administrera detta
erbjudande ftir kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till
senioren, antingen i samband med att senioren tackat ja till erbjudandet,
eller i samband med att kortets hållbarhet har gätt ut (normal hållbarhet ftir
dagens kort är 11 år). Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en
engångskostnad per utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad,
brevutskick och Västtrafiks arbetstid.

2.

Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det
intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär
ftir Västtrafik. Priset inkluderar resor med Nåirtrafik. Det totala priset beror
på antalet kort. Antalet personer 65 år och äldre

i Mellerud

åir

2 585 st.

Antalet personer 75 år och äldre är | 272 st. (31 dec 2020, enligt SCB).
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga
kommuner är ca90 % (dä avgift inte tas ut från senioren).
Pris
135 kr
65+ lågtrafik utan
160 kr
65+ dygnet runt utan
135 lff
75+ dygnet runt utan

avgift
avgift
avgift

Priserna avser 2021års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga fiirdbevis som
Västtrafik tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan
angivet datum.

Med vänlig hälsning

Lisa Nordberg
Pris- och sortimentansvarig

Maria Björner Brauer
Enhetschef Försäljning och Marknad

Västtrafik AB
Box 1 23
541 23 Skövde
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Besöksadress: Folkungag 20, Göteborg
Tel: 031-62 92 00

www.vasttrafik.se
Styrelsens säte: Skövde

Fax: 031-62 92 01

Org.nr.556558-5873

MELLENUDS KOMMUN
Ko m m u n stvrel såko rft o

Medborgarförslag
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De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjuder sina äldre folkbokfttrda invånare ett
seniorkort med seniorbiljett. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfrift med
kollektivtrafiken i den kommun du är folkbokftird.
Obs! Den 4 novemberförr)ndras Vdsttrafilcs zonindelning och din seniorbiljett blir då
giltig i hela den zon som din kommun tillhör. Du behöver inte göra något,
seniorbiljetten uppdateras automatiskt till den nya giltigheten.
Bengtsfors

Älder: Från 65 år
Område: Bengtsfors kommunzon

Giltighet: Dygnet runt
Linjer: Alla Västtrafiks linjer och Närtrafik.

$å gör dom i Bengtsfors 'l av 42 kommuner som har detta kort.
Nu är min fråga, när får de äldre folkbokförda i Melleruds kommun detta

kort?
Det är bra både för miljön,trafiken och Iivskvalitenn om vi äldre kan sätta
oss på en buss eller tåg,och åka tex.till Trollhättan eller någon annan plats
i våran zon.
Önskar ett svar på denna frågal
Melferud den 28110 2O2g

Med vänlig hälsning
Glaes Sandström

Falkgatan 18
464 32 Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

202r-04-27

ARENDE

14

Dnr KS 20201792

Svar på medborgaförslag om gratis bussresor inom Melleruds
kommun för pensionärer 65+
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bifalla medborgarförslaget genom att ge bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan
vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.

2, eventuella kostnader för

2O2L och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och för 2023

får detta beaktas i budgetarbetet.
Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kostnadstäckning
för införandet saknas i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Vivianne Alvarsdotter, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 9 december 2020 att
Melleruds kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare över 65 år.
Medborgarförslaget motiveras genom att flertalet angränsande kommuner har infört seniorkort
och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna skara. För den som inte har
möjlighet eller råd att ha egen bil ger denna möjlighet en ekonomisk lättnad att kunna resa

kollektivt.
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av seniorkort är med
förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik har levererat en kalkyl över tre
möjliga scenarier/alternativ.
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och nedan
redovisning innebär att samtliga inom aktuell åldersgrupp tecknar ett seniorkort och att denne
inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i
andra likvärdiga kommuner är ca 9O o/o.

Alternativ
65+ lågtrafik
65+ dygnet runt
75+ dygnet runt

Fast kostnad
348 975
348 975
t7I 720

Ärlig kostnad
348 975
413 600
L7L 720

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 202L. Frän det att Västtrafik fått ett
skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan seniorkort kan införas.
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c.

Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på helger och
helgdagar.
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Handläggarens bedömning är att det vore en service för seniorerna att kunna resa kollektivt
utan att betala för månadskorten. Det blir även ett större resandeunderlag som gagnar
kommunen med dess medborgare i stort genom att det eventuellt förhindrar eventuella
neddragningar av linjer/turer. Det ger även incitament till at[ resa mer miljövänligt och således
uppnå de regionala trafikförsörjningsmålen. Av dessa anledningar bör seniorkort införskaffas.
Däremot är frågan av särskild politisk vikt varför Wå förslag till beslut finns.

Beslutsunderlag

o
o
o

Medborgarförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun,202L-02-25
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjänsteskrivelse
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Datum
202r-04-13

Diarienummer

Sida

KS 20201792

1 (3)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgaförslag om gratis bussresor inom
Melleruds kommun för pensionärer 65+
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgaförslaget genom att ge
bygglovshandläggaren i uppdrag att utreda frågan vidare och presentera förslag till beslut
vid kommunstyrelsens kommande sammanträde.
Eventuella kostnader för 202L och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och
för 2023 får detta beaktas i budgetarbetet.

Alternativt,
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
kostnadstäckning för införandet saknas i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Inlämnat medborgarförslaq
Vivianne Alvarsdotter, Håverud, föreslår i ett medborgarförslag den 9 december
2020 att Melleruds kommun inför seniorkort till kollektivtrafiken för medborgare
över 65 år.
Medborgaförslaget motiveras genom att fleftalet angränsande kommuner har
inföft seniorkort och att det är hög tid att även Mellerud ansluter sig till denna
skara. För den som inte har möjlighet eller råd att ha egen bil ger denna möjlighet
en ekonomisk lättnad att kunna resa kollektivt.
Förfrågan om tillköp
Handläggare har efterhört hos Västtrafik om vad kostnaden för införande av
seniorkoft är med förutsättningen att ingen avgift tas ut från senioren. Västtrafik
har levererat en kalkyl över tre möjliga scenarier/alternativ.
Ekonomiska konsekvenser
Kalkylen består av två delar, en administrationskostnad och en kortkostnad, och
nedan redovisning innebär att samtlioa inom aktuell åldersgrupp tecknar etL
seniorkort och att denne inte betalar någon avgift. Enligt Västtrafik är andelen som
tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är ca 90 o/o.

Alternativ

Fast kostnad

65+ lågtrafik
65+ dygnet runt

348 975:-

348 975:-

348 975:-

413 600:-

Ärlig kostnad

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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KOMMUN

Datum
202r-04-13

75+ dygnet runt

t7L 720:-

Diarienummer

Sida

KS 20201792

2 (3)

17L 720:-

Västtrafiks kalkyl är giltig till och med den 25 augusti 202t. FrSn det att Västtrafik
fått ett skriftligt beslut om att införa seniorkort tar det minst 3 månader innan
seniorkort kan införas.
Kompletterande information
Senioren kan via seniorkortet resa med buss och västtrafiktåg inom hela zon c,
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Lågtrafik innebär resor på vardagar 08.30-15.00 och 18.00-06.00, dygnet runt på
helger och helgdagar.
Slutsatser
Handläggarens bedömning är att det vore en service för seniorerna att kunna resa
kollektivt utan att betala för månadskoften. Det blir även ett större
resandeunderlag som gagnar kommunen med dess medborgare i stot genom att
det eventuellt förhindrar eventuella neddragningar av linjer/turer. Det ger även
incitament till att resa mer miljövänligt och således uppnå de regionala
trafikfdrsörjningsmålen. Av dessa an ledningar bör seniorkoft införskaffas. Dä remot
är frågan av särskild politisk vikt varför två förslag till beslut finns.

Beslutsunderlag

.
.

Medborgaförslag
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Melleruds kommun, 2021-02-25
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Maria Wagerland

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0s30-181 69
freddie.cadson@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Avsändaren
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Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras
hur det i så fatl ska kunna ske.

(r) eKD/1om/s

Kom m

u

nstyrelsekontoret

Postadress: 464 BO MELLERUD' Besökadress: Storgatan 13

Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: Lt 74 40-B'Orgnr: 212 000-1488
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun
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MELLERUDS KOMMUN
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nge
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Dnr KS 202L1224

Förfrågan om markköp Tormansbol
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet
f

.

besl

utar att

inte sälja området som är blåmarkerat på bifogad kartbilaga.

2. erbjuda ett arrendeavtal med maximal löptid

på ett år i taget.

Sammanfattning av ärendet
En förfrågan om köp av kommunal mark har inkommit från ägaren till Järns-Tormansbol 1:8.
Det aktuella området är blåmarkerat på bifogad karta. Tidigare ägare till fastigheten
arrenderade området för trädgårdsändamå1,

Beslutsunderlag

o
o

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Kartor

88

n
II
.-1
II
.'l

1.

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum

202r-04-t5

Diarienummer

Sida

KS 202U224

r (2)

Kommunstyrelsen

Födrågan om markköp Tormansbol
Förslag
Komm

.
.

u

till beslut

nstyrelsens

a

rbetsutskott

besl uta r

att:

inte sälja området som är blåmarkerat på bifogad kartbilaga,
erbjuda ett arrendeavtal med maximal löptid på ett år i taget.

Sammanfattning av ärendet
En förfrågan om köp av kommunal mark har inkommit från ägaren till JärnsTormansbol 1:8. Det aktuella området är blåmarkerat på bifogad karta. Tidigare
ägare till fastigheten arrenderade området för trädgårdsändamå1.

Beskrivning av ärendet
En förfrågan om köp av kommunal mark har inkommit från ägaren till JärnsTormansbol 1:8. Det aktuella området är blåmarkerat på bifogad karta.

Området önskas användas till infart, parkering mm samt eventuellt framtida
byggnation av garage m m.
Tidigare ägare till fastigheten arrenderade området av kommunen för
trädgårdsändamå|. Området är utpekat som framtida bostadsområde och det är
av den anledningen viktigt för kommunen att råda över fastigheten ur strategiskt
syfte, Aktuell remsa är även enda kommunägda delen för infart till området.

Området bör därför inte säljas, Infart, parkering samt eventuellt framtida
byggnation av garage bedöms kunna utföras på egen tomt,
Om intresse finns att istället arrendera området bedöms det lämpligt under
förutsättning att arrendet löper med maximalt ett år i taget samt att mindre del
sparas för åtkomst för kommunens eventuella skogstransporter mm.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-04-15

Diarienummer

Sida

KSZ02L/224

2 (2)

Maria Wagerland

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tillväxtchef
0530-181 31
maria.wagerland@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Tillväxtcefen
Ägaren till Järns-Tormansbol 1:B
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METLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

202r-o4-27

ARENDE 15

Dnr KS 202L1223

Föfrågan om markköp Sapphult
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att inte sälja mark i enlighet med blå markeringar på bifogad karta
samt att inte köpa gulmarkerat område i utbyte av grönmarkerat område.

Sammanfattning av ärendet
Den arrendator som i dag arrenderar jordbruksmark av kommunen på Sapphult har inkommit
med en förfrågan om att få köpa delar av marken som i dag arrenderas enligt blåmarkering på
markering på bifogad karta.

Beslutsunderlag

.
o

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Karta
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2021-04-15

Diarienummer

Sida

KS202r/223

1 (2)

Kommunstyrelsen

Förfrågan om markköp Sapphult
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte sälja mark i enlighet med blå
markeringar på bifogad karta samt att inte köpa gulmarkerat område i utbyte av
grönmarkerat område.

Sammanfattning av ärendet
Den arrendator som i dag arrenderar jordbruksmark av kommunen på Sapphult
har inkommit med en förfrågan om att få köpa delar av marken som i dag
arrenderas enligt blåmarkering på markering på bifogad karta.

Beskrivning av ärendet
Den arrendator som i dag arrenderar jordbruksmark av kommunen på Sapphult
har inkommit med en förfrågan om att få köpa delar av marken enligt markering
på bifogad karta. Han kan även tänka sig att sälja gulmarkerat område i utbyte
mot grönmarkerat kommunägt område. De berörda områdena utgör till största
delen åkermark.
Det är av stor vikt att kommunen är restriktiv vid försäljning av mark då ett
kommunalt markägande är viktigt ur ett strategiskt perspektiv och underlättar
eventuell framtida planläggning och plangenomförande samt underlättar eventuell
planering och genomförande av ny sträckning av 45:an med mera.
Av denna anledning föreslås att områdena inte säljs utan fortsätter arrenderas ut
tillsvidare.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m u nstyrelseförvaltn

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

2i2000-1488

464 BO MELLERUD
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styre seförva ltn
I

KOMMUN

Datum

202t-04-r5

i

n

gen

Diarienummer

Sida

K520211223

2 (2)

Karl Olof Petersson

Maria Wagerland

Kommunchef

Tillväxtchef
0s30-181 31
maria.wagerland@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Tillväxtchefen
Ägaren till Vässby 2:33
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n

202r-a4-27

gen

Äneuoe rz

Tillväxtfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillvärtenhetens verksamhet:

o Eventuellt köp av strategisk mark
. Trädgårdsmästaren 2
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Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och for kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
För att förtydliga, 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.

Skrivningen i reglementets kapitel 2- Personaladministrativ förualtningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anstäld.

Beslutsunderlag

o
r

till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Förslag
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Kom m u n styrelseförva ltn

KOMMUN

Datum
2021-04-16

in

ge

n

Diarienummer

Sida

KS 2021122L

1 (1)

Kommunfullmäktige

Bygg nadsnämndens reglemente, revidering
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a, svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. 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.
Skrivningen i reglementets kapitel 2- Personaladministrativ förualtningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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BYGGNADSNÄM NDENS VERKSAM HETSOMRÅDE
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna
i detta reglemente.
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet - med undantag
av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen - och har det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör
också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet.
Nämnden ska vidare handha tomtkö för egnahemstomter samt ansvara för fastställande av och
register över kommunens gatu- och kvaftersnamn samt annan namnsättning,
Byggnadsnämnden ska såsom ansvarig för plan- och byggnadsväsendet, i de delar nämnden berörs,
även fullgöra uppgifter enligt:

-

Anläggningslagen(1973:1149)
Ledningsrättslagen (I973:LL44)
Fastighetsbildningslagen (1970:9BB)
Lagen 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
fredstid och höjd beredskap

i

Lagen (2006:545) om skyddsrum

Förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig
myndighet
Lagen (1998:81a) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning

1 kap. Ansvarsområden

15
Nämndens

a

nsvarsområden omfattar:

1.
2.
3.

fysisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,

4.
5.

mätning, kartproduktion och GlS-samordning

bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,
byggkontroll och tillsyn, samt

strandskyddsdispenser

Uppgifter
Demokrati och medborgarinflytande

25
Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till uWeckling av den lokala
demokratin och till att medborgarnas perspektiv är i fokus.

100

MELLERUDS KOMMUN

KoM

Mu

NAL rönrnrrNrNGSSAM LrNG

FIIK B

Titel

BYGGNADSNAM NDENS REGLEM ENTE
Fastställd av kommunfullmäktiqe den 26 maj 2021,5 xxx
Ersätter KF g 28/2020
Utbytt den

Sida

Sign

2:9

Generellt

35
Nämnden ska inom sina ansvarsområden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ansvara för att verksamheten bedrivs ienlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning.
Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.

Rappoftera hur nämnden fullgjoft uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.
Föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt
över nämnden.

Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen,
Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas
på bästa möjliga beslutsunderlag.

4S
Utöver vad som anges

i 1-3 55 ansvarar byggnadsnämnden för att

1.

samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som
berörs av nämndens ansvarsområde,

2.

med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar
som befinns påkallade,

3.
4.
5.
6.
7.
B.

lämna information till allmänheten om sin verksamhet,
verka för reformering av nämndens regelbestånd,

vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,
besluta ifrågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
sekretesslagen ( 1980 : 100),
ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782)
och kommunens arkivstadgar, samt

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar

till nämnden.
Särskilda uppgifter

s5
Nämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och
annan därmed hörande lagstiftning.

I

ärenden som avser fysisk planering ska samverkan och dialog om initiativ, genomförande och
ekonomi ske med kommunstyrelsen.
Nämnden svarar för tillsyn, prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning som
ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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Nämnden ansvarar för brandsyn och sotningsverkamhet enligt räddningstjänstlagen.
Nämnden ska vidare:

1,
2.

Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

3.

Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör
nämndens verksamhet.

4.

övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter
och beslut.

5,

Ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning

Delegeri ng från kommunfullmäktige

6S
Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden.
Diverse

-

Mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa

överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
Miljöbalken
MB 7 kap,

Upphävande av och dispenser avseende strandskyddet i samband med bygglovsärenden.
Plan- och byqglagen
PBL 5 kap, 27 och 38 5

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $får tillämpas
b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4 kap.
10 $), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (4 kap, 9 $), placering och
utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 kap. 13 $),
markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar (4
kap. 6 $).

c) som, i huvudsak

överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (områdesplaner, generalplaner etc.).

Byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens
genomförandetid (4 l<ap.24 och 25 $$). Nämnden hardäremot inte rättattändra eller upphäva
detaljplan före genomförandetidens utgång.
Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser

a)

då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $tår tillämpas

b) som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge

(a kap. 42 $ 5a), och
(4
kap. 42 $ 5b).
om skyddsanordningar för att moWerka störningar från omgivningen
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som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. (områdesplaner, generalplaner etc.).

PBL

6 kap 5-B $S

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande (5 och B $$) och att föra anmälan till
inskrivningsmyndigheten (6 och 7 55)
PBL

6 kap 24 och 25 66

Att med ledning av de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna besluta om uttag av
gatukostnader.
Laqen om exploateringssamverkan B 6
Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan.
Fastig hetsbildn ingslagen

FBL5kap.3$3stycket

-

Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt om inte kommunen är berörd som markägare.

FBL14kap.l$2stycket

-

Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser om inte kommunen är berörd som markägare.

Anläggninoslaqen 18

-

I

Rätt att påkalla förrättning.

Lagen om skvddsrum

LOS3kap, 15

-

Upplysningar och planer.

LOSTkap, 1$

-

Förelägganden.

Övrigt
Lämna yttranden till statliga myndigheter avseende anläggningslagen, fastighetsbildning och
ledningsrätt inom strandskydd.

+-5
ivare

-

f(trhandla på

byggn

i

arbetstivet
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2 Kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning

15
Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Presidiets sammansäftning

2S
Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige,

Ersättarnas tjänstgörin g
In ka lla nde

a

v ersätta

re

3S
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare, Sekreteraren kallar ersättaren till
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen.
Tjä ns tg ö ring so rdn ing m. m.

4S
En ledamot som inställer sig under

ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter
partitillhörighet. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare
valda ersättare om inte annat uttryckligen anges.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker.
Deltagande i överläggningar

s5
Ersättare får delta i nämndens överläggningar.
Pres idrE ts

tj ä n s tg ö ri n g

6S
Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden, Ersättaren fullgör

ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden

7g
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden
anser att det behövs.
Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie
sammanträde.
Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån
sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och
sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. Möjligheten att delta på distans
ska tillämpas restriktivt.

85
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

es
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på

annat sätt.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.

Ordföranden

10s
Det åligger byggnadsnämndens ordförande att

.
'

närmast under nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med uppmärksamhet
följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,

främja samverkan mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga
nämnder samt

.

representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om
inte byggnadsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
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Växeltjänstgöring
11S
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter

tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan

paftierna.

Justering av protokoll
12S
Protokolljusteras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13S
Om ledamot har reseruerat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för protokollets justering.

Delgivning

14S
Delgivning med nämnden sker med ordförande, förualtningschef eller annan som nämnden utser.

Undeftecknande av handlingar

ls5
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undeftecknas av ordföranden
eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt

bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegering
165
Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på
nämndens vägnar i vissa ärenden, Ärenden enligt 6 kap. 38 $ kommunallagen får inte delegeras.
För ärenden som kommunfullmäktige delegerat

till nämnden gäller att nämnden - om den så finner

påkallat - får underställa kommunstyrelsen ärenden för prövning.

17s
Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegeringsordning som antas av nämnden.
Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår.

18S
Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade
kompetensinskrä nkningar.
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B:9

Namn och profilfrågor

leg
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen.

Förande av talan

205
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat
avtal.

Utskott
21 5
Nämnden har rätt att inom sig välja utskott. Utskott består av de ledamöter och ersättare som
nämnden bestämmer.
Ersättare

i utskott

225
Personlig ersättare ska närvara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast

förrättas.
Sammanträde i utskott

235
Utskott sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av
ledamöterna begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

249
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning

behövs.

Ordföranden och förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Jäv

2ss
I fråga om jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet motsvarande tillämpning för utskott.
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Ovriga bestämmelser

26S
I den mån utskottets uppgifter inte enbart avser beredning av ärenden gäller följande.
Vad som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder
att näruara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för
ordföranden i nämnden gäller i tillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har föreskrivits

I fråga om förfarande vid fattande av beslut, protokollföring, protokolls innehåll

och justering samt
reseruation gäller, äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande tillämpning.

Samrådsskyldighet

279
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyre lsefö rva ltn

Äneruor

i

ng

2021-04-27

en

rg

Dnr KS 20201766

Komm und i rektörsi nstru ktion
Förslag

för

Mel

|eruds kommun, revideri ng

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

l.

anta Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag'

2.

upphäva Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun antagen av
kommunstyrelsen den 7 november 2018, 9237'

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa
kommu ndirektörens övriga uppgifter.

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förualtningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 202I,919, att godkänna informationen och skicka ut
reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens revisorer
för synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den22 februari

202r.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars
sammanträde den 20 april 2021.

202I,5 104, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets

Beslutsunderlag

o
o
o
o
.
.

Kommunstyrelsens beslut 2OIB-IL-07, $ 237 med Instruktion för kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.
Arbetsutskottets beslut 2O21-0L-26, g 19.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
Remissvar från AB Melleruds Bostäder.
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sida
25

Sammanträdesdatum
Kom m u nstyrelsens

a

202L-04-06

rbetsutskott

Dnr KS 20201766

s 126
Komm

u

ndi rektörsi nstru

ktion för

Mel

|eruds komm u n' revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april202L.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa

kommundirektörens övriga uppgifter'
Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.
Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 202I, g 19, att godkänna informationen och skicka ut
reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens revisorer
för synpunkter.-Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den22 februari
202L.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars202I,5 104, att bordlägga ärendet till arbetsutskottets
sammanträde den 20 aPril202L'

Beslutsunderlag

o

Kommunstyrelsens beslut 2OIB-IL-07, $ 237 med Instruktbn för kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.

.
. Arbetsutskottets beslut 202L-0L-26, 5 19.
. Kommu nstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.
o Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
. Remissvar från AB Melleruds Bostäder'
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202l'

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1

Inledning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör. Det
ska finnas en instruklion för kommundirektören som anger hur direktören ska leda
kommunstyrelseförvaltningen och direktörens uppgifter i övrigt.

Utöver det som anges i instruktionen tillkommer kommundirektörens
beslutanderätt som bland annat framgår av delegeringsregler forkommunstyrelsen.

Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommundirektören

I

Melleruds kommun tituleras kommundirektören kommunchef ' Föreslaget

tillägg.

1.1

Den rättsliga regleringen

Kommunallagen (2017:725) 7 kap.1-3 55 omfattar följande regler för
kommundirektören:
1 S Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

ska ien instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
2S
- Styrelsen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
3 g Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

2

Rollfördelning

2.1 Förtroendevalda och tjänstepersoner
De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela
ekonomiska ramar samt genom att följa upp och utvärdera verksamheten
gentemot uppställda må|. Oe förtroendevalda fattar beslut vad beträffar

verksamhetens kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska
organisation.
Kommunens tjänstepersoner ansvarar för att verkställa lagar, förordningar och
gäller för verksamheten, Tjänstepersonerna ska verkställa de
andra regelverk
-beslutensom
i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna
politiska
ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

3.1 Kommundirektör
Kommu nd irektören ä r kommunens ledande tjänsteperson'

ansva rig inför
förvaltningscheferna'
över
chef
och
kommunstyrelsen
Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska beslut
Kommundirektören är särskilt ansvarig för att lägga förslag till kommunstyrelsen
och verkställa kommunstyrelsens beslut'

3
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Kommundirektören ansvarar även för att kommunen har en effektiv och
ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv'
Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information
och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen.

I kommundirektörens uppgift ingår att

.
.
o
.

Klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll
Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m.m') och ansvara för
led ni ngsgruppens kompetensutveckling
Fastställa kommunstyrelseförvaltningens organisation
Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevaldaoch
tjänstePersoner

3.2 Anställning
Tjänsteperson med benämningen kommu-ndirektör enligt denna instruktion, anställs
tillsvidare enligt gällande kollektivavtal från det kommu nala arbetsg ivarområdet'
särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsens ordföra-nde där lön, tjånstepension, andra eventuella förmåner
samt villkor vid anställningens avslutande regleras.
Det dagliga arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas
av kommu nstyrelsens ordförande.

3.3 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens
arbetsutskott har kommundirektören en drivande roll för att utveckla och
effektivisera kommunens organisation och verksamhet'
Kommundirektören har också en viktig roll i utvecklingen inom
kommunens geografiska område.

3.4. Externa kontakter
Kommundirektören ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor
som är av betydelse för Melleruds kommun.
Kommundirektören ska i regionala, nationella och internationella sammanhang
representera och företräda Melleruds kommun i strategiska och
kommunövergripande frågor, när ansvaret inte åvilar kommunstyrelsens
ordförande eller den politiska organisationen.
Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att Melleruds kommun i övrigt
är representerad på ett andamåisenligt sätt. Exempel på externa kontakter är:

o Länsstyrelsen
r Västra Götalandsregionen
o Polis och Försvarsmakten
. Andra statliga mYndigheter
. Högskolan Väst och andra högre lärosäten
. Medborgare, organisationer och föreningsliv
. Näringsliv
. SmåKom
. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
4
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3.5 Massmedia, kommunikation och marknadsföring
Kommundirektören ska verka för att det i hela kommunförvaltningen finns
öppenhet i bemötande av massmedia och av allmänheten som gäller med

den

utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen.
Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör
kommunens förvaltningar men har också ansvaret för att hela den kommunala
organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ge fullständiga och
korrekta uppgifter.
Kommundirektören har överg ripa nde ansvar för kommuni kationsverksamheten i
kommunen. Verksamheten indelas i intern kommunikation riktad till kommunens
anställda och kommunikation riktad till kommuninvånare samt näringsliv.

Kommundirektören har övergripande ansvar för att marknadsföra kommunen
externt och internt (som destination/geografiskt läge och organisationen).

3.6 Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag
för lönesamtal.

3t+-

iir

Kommundirektören kan utse biträdande kommundirektör efter gedkännande av
Föreslås utgå'

4

Arbetsuppgifter kopplat till politiska organ

4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott

4.I.L Beredning

Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstepersoner att ansvara för
beredning och föredragning. I beredningen ska kommundirektören ha ett nära
samarbete med kommu nstyrelsens ordförande. Kommu nd irektörens ansvar för
beredningen hindrar inte att styrelsen och dess ledamöter själva bereder och
lägger förslag till beslut.
För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kommundirektören ansvar eller kan delegera till andra tjänstepersoner inom
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med yttrande och
beslutsförsiag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen.

4.L.2 Föredragningar
Kommundirektören har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen och
arbetsutskottet. Kommundirektören kan delegera detta till exempelvis en
förvaltningschef eller annan utsedd lämplig handläggare. Närvaro och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och
dess utskott.

4.t,4, Kommunfullmä ktige
i rektören ska r+ärvara delta vid kom m u nfu I mä ktiges sa m ma nträden
kommu
nfu I lrnäktiges ordförande el ler kom mu nstyrelsen ordföra nde
nä r så
öftskar; Föreslagen ä ndring,

Kom mu nd

I

5
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5
5.

Arbetsuppgifter kopplat till förvaltningar

1 Kommunstyrelseförvaltningen

1 Förvaltningsledningen
Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen och äger rätt
att anställa chefer och medarbetare som är direkt underställda
5. 1.

kommundirektören.
Under kommunstyrelsen har kommundirektören det övergripande ekonomiska
a nsva ret för kom m u nstyrelseförva ltn i ngen och utser attesta nsva riga'

5.L.2 Orga nisationsförä ndringa r
Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom
kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla enheter och
enhetschefstjänster. Om föranäringarna får eller kan antas få ekonomiska
konsekvense-r, ska sådant beslut fåttas efter samråd med kommunstyrelsens
. Föreslagen ändring'
arbetsutskott.

5.1.3 Medarbetar- och lönesamtal
Kommundirektören är lönesättande chef för chefer och medarbetare direkt
underställda kommundirektören. Kommundirektören ansvarar för medarbetar- och
lönesamtal med chefer och medarbetare direkt underställd kommundirektör.

5.L.4 Delegeringsbeslut och attesträtt
Kommundirektörens rätt att fatta beslut framgår av gällande delegeringsordning för
kommunstyrelsen samt delegeringsordning rörande personal- och
organ isationsfrågor,
Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler'

5.2 övriga nämnder och förvaltningar
5.2.L Närvaro- och Yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder.
Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och
berörd nämndordförande. Förvaltningschefen ska informeras i förväg.

5.2.2 Kom m u nd i rektören och fö rva ltn i n g sch eferna
rektören ä r chef över förva ltn i ngscheferna. Kom m u nd rektören ä r
arbetsqivarens representant iförhållande till förvaltningscheferna och för att de
iina uöpOrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett
koncern persPektiv
Kom m u nd

i

i

i

Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer förvaltningschef, ekonomichef och
HR-chef/personalchef i samråd med kommundirektören (se
delegeringsordning). För övriga anställningar direkt u nderställda
kommu nd irektören hä nvisas till gällande delegationsordning'
Kommundirektören anSVarar för beredning av dessa rekryterings- och
anställningsärenden.

Arbetsutskottet beslutar om uppsägning av förvaltningschefer, efter samråd med
kommundirektören och berörd nämnd.
6
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Kommundirektören har rätt att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för
kom m u n gemensa mt sa mord n i n gs- och utveckl i n gsa rbete'
Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen.

5.2.3 Orga nisationsförä ndringar
Kommundirektören har rätt att initiera organisationsförändringar inom andra

förvaltningar och verksamhetsområden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
i sådana frågor efter samråd med kommunchefen och berörd nämnd.

5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer
Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan
förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska
kommunövergripande och gemensamma uppgifter.

6

Arbetsuppgifter mot kommunala bolag' kommunalförbund
och övriga organ

rektören ska sä kerhetsstä lla att ett koncern perspektiv genomsyra r
Melleruds kommuns samarbeten, där såväl forvaltningar som bolag tar ett
gemensamt ansvar för att åstadkomma mest möjliga nytta för medborgaren,
näringsliv och effektivt resursutnyttjande
Kom mu nd

i

6.1 Helägda bolag
6.1.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan bolagschefer och
kommunledningen. Bolagschefen ska ingå i kommunens chefsgrupp och ska
kallas till de sammankomster som övriga chefer inom kommunen kallas till'

6.1.2 Anställning av bolagschefer
Kommundirektören ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala

helägda bolagen i sa-mråd med bolagsstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. Samråd ska ske med kommundirektören när det gäller fortlöpande
lönerevision så att koncernperspektivet beaktas.
Bolagsstyrelsen Kommundirektören ansvarar för att bereda anställning av VD i de
kommunala helägda bolagen i samråd med kommundirektören bolagsstyrehen och
kom mu nstyrelsens a rbetsutskott.
Samråd ska ske med kommundirektören när det gäller fortlöpande lönerevision så att
koncern perspektivet bea ktas'

6.2 Kommunalförbund
6.2.I Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan förbundsledningen och
kommunledningen,

7
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6.3 övriga organ
6.3.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan kommunledningen
och ledningen för andra organ kommunen har intresse i, t,ex. delägda bolag,
stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar'

7

Krisberedskap och civilt försvar

Kom m u nd i rektörstjä nsten ska va ra sä kerhetskyddsklassad

.

Kommundirektören ansvarar för ledning och samordning av kommunens
verksamhet i händelse av kris eller samhällsstörning där krisledningsnämnden
väljer att inte träda i funktion'
Kommundirektören ansvarar för den centrala krisledningen (CKL) och är
föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras'
Kommundirektören ansvarar för att utveckla kommunens geografiska
områdesansvar i fråga om extraordinära händels^er' I uppgiften ingär att
sammankalla kommunens lokala krishanteringsråd'
Kommundirektören ansvar för arbetet enligt överenskommelsen om kommunernas
arbete med civilt försvar.

8 övrigt
Vid kommundirektörens semester och annan frånvaro, dvs. när kommundirektören
är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kommundirektören utse en tillfcirordnad
kommundirektör att utföra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion samt
kommunstyrelsens delegeringsregler och bemyndiganden'
Delegationsordningen har företräde i den mån otydligheter skulle föreligga i denna
kommu nd i rektörsi nstru ktion'

B
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Komm und i rektörsinstru ktion

för Melleruds komm u n, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den

20 april202L.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, ien instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförualtningen. Instruktionen ska också fastställa
kommu ndirektörens övriga uppgifter.

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet förualtningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsu ppd raget för komm u n lednin gsförua ltningen samt krisled n ng och civilförsvar.
i

Arbetsutskottet beslutade den 26 januari 202L, g 19, att godkänna informationen och skicka ut
reviderat förslag till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens revisorer
för synpunkter. Synpunkterna ska ha kommit in till kommunkansliet senast den 22 februari
202L.

Beslutsunderlag

o

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-07, $ 237 med Instruktion för kommundirekören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.

o
. Arbetsutskottets beslut 2021-01-26, 5 19.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
. Reviderat förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
. Remissvar från AB Melleruds Bostäder.
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till
rbetsutskottets sa m ma nträde de n 20 april 2021.

a

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrkande

Justerandes s
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i

lnqrid Enqqvist
Från:

Maja Holmgren

Skickat:

den 16 februari 2021 08:52
lngrid Engqvist
Sv: Remiss - Förslag kommundirektörsinstruktion

Till:
Ämne:

Styrelsen synpunkter

Remiss

- förslag kommundirektörsinstruktion

AB Melleruds Bostäders beslut
Styrelsen beslutar att framföra följande synpunkt:
Stycke 6.7.2

-

Anställning av bolagschefer

BolagsstyrelsenffiansVararförattberedaanställningavVDidekommunala
helägda bolagen i samråd med kommundirektören bol.agsstyretsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott. Föreslagen ändring.
Samråd ska ske med kommundirektören när det gäller fortlöpande lönerevision så att
koncern perspektivet bea ktas,

Sammanfattning
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur
kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktion ska också fastställa
kommu ndirektörens övriga uppgifter.
Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot
kommunstyrelsen, kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och
förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt
krisledning och civilförsvar.

Med vänlig hälsning

Maja Holmgren
Ekonomiassistent/Adm inistration
Melleruds Bostäder

s

0s30-360 82
www,mellbo,se

MBllerudsBoståder

Från: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Skickat: den L febru ari 2O2t 14:36
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sida

202r-0r-26

10

sle
Komm und irektörsi nstru ktion

för Melleruds kommun, revideri ng

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet

besl

utar att

1. godkänna informationen.

2.

skicka ut reviderat förslag
revisorer för synpunkter,

till partiernas gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens

3. synpunkterna ska ha kommit

in

till kommunkansliet senast den22 februari2021,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruKion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa

kommundireKörens övriga uppgifter.
Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.

Beslutsunderlag

.
.
o
.

Kommunstyrelsens beslut 20L8-IL-07,5 237 med Instruktion för kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.
Förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut

i

på sammanträdet

Ordforanden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

4. godkänna informationen.
5. skicka ut reviderat förslag till partiernas

gruppledare, AB Melleruds Bostäder och kommunens

revisorer för synpunkter.

6. synpunkterna ska ha kommit

in till kommunkansliet senast den22 februari 2021,

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

Beslutet skickas till
Paftiernas gruppledare
AB Melleruds Bostäder
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

I'

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

la

KOMMUN

Datum
2021-01-18

tt-

'f.

Diarienummer

Sida

K520201766

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun, revidering
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

2.

upphäva Instruktion för kommundirektören i melleruds kommun antagen av
kommunstyrelsen den 7 november 2018, g 237.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsen måste enligt kommunallagen, i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska leda kommunledningsförvaltningen. Instruktionen ska också fastställa
kommundirektörens övriga uppgifter.

Kommundirektörsinstruktionen reglerar anställning, roll och ansvar gentemot kommunstyrelsen,
kommunkoncernperspektivet, förvaltningsorganisation och förvaltningschefer, förvaltningschefsuppdraget för kommunledningsförvaltningen samt krisledning och civilförsvar.

Beslutsunderlag

.
o
.

Kommunstyrelsens beslut 20LB-IL-07, $ 237 med Instruktion för kommundirektören
Melleruds kommun.
Kommundirektörsföreningens checklista.
Förslag till Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun.

i

Morgan E Andersson
Kom m u nstyrelsens ordföra nde

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
KFS

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

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

KOMM NDIREKTöNSTöNENINGEN
iSverige

för komm u ndi rektörens ansvar, befogen heter
och arbetsuppgifter
C

heckl ista

lnledning och läsanvisning
Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar for kommunens ledande tjänsteman - kommundirektörenlkommunchefen. Ofta finns ingen annan
beskr-ivning av arbetsgivarens krav på kommundirektören än den annons Som
använts vid rekryteringen. Kommundirektörsöreningen i Sverige med medlemmar från ca220 av landets kommuner, har därftir tagit fram en checklista ör
kommundirektörens arbetsuppgifter och allsvar'

Det är viktigt att understryka att checklistan är ett underlag ör samtal, inte en
slutlig mall fiir en arbetsinstruktion fiir kommundirektörer. Det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Det finns därfiir inte ett enda sätt att lösa rollfiirdelningen på, men det är en ftirdel att det finns en överenskommen arbetsfordelning mellan kommundirektören och den politiska ledningen, och att denna är
tydlig och känd.
Syftet med checklistan är att
bidra till en effektiv ledning av kommunen. Checklistan kan vara grund
fiir att utveckla ett samarbete byggt på ömsesidig forståelse fiir de olika
roller som kommunens ledande tjänsteman respektive kommunens

t

ledande fiirtroendevalda har.

I

t

tydliggöra arbets- och rollfordelning mellan kommundirektören och
kommunstyrelsen/kommunsfyrelsens ordfijrande, och mellan
kommundirektören och andra örvaltnings- och bolagschefer i
kommunkoncemen. Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen
och svarar infor denna. Det bör dock vara ordfiiranden som går igenom
arbets- och rollflirdelning med direktören.

ör

ett återkommande samtal mellan kommunstyrelsens
ordforande och kommundirektören. Ett sådant samtal bör genomforas en
gång per år. Av särskild vikt är samtalen vid nyanställning eller vid
skifte i kommunens politiska ledning.
ge stöd

Frcunlagen ot Kommunclirektörsförenirtgen i Sterige, Styrelsen, 2003-04-22
För 1'tterligat'e int'b eller kontalct nted sh'relsen, se
vvtvlv. ko nunrltrd i rektorsfbrertingert. cotn
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Punkterna i checklistan har kompletterats med kommentar-er från
kommundirektörs ftirenin gen.
Resultatet dokumenteras i en skriftlig överenskommelse om kommundirektörens
arbetsuppgifter mellan denne och kommunsfyrelsens ordörande. Ett altemativ
kan vara att reglera ar-betsuppgifterna i ett anställningsavtal. Checklistan tar
dock inte upp anställningsvillkor. Sådana bör diskuteras vid ett särskilt
lönesamtal.

Den överenskomna arbetsordningen enligt checklistan bör kompletteras med en
arbetsplan ftir kommundirektören, som tar upp de viktigaste större
arbetsuppgifterna och örväntade resultat på kort respektive lång sikt, t ex det
närmaste året respektive mandatperioden.

Kom m u ndi rektörens u ppd rag

Kontmentar: Kommundirelctören har sitt uppdragfrån och har anstrillts av
kommunstvrelsen. Direktören har det ytteista aisvaretfiir att kiggafiirslag
till och verlcsteilla kommunstyrelsens beslut. Direhören ska arbeta med stor
ifiegitet med avseende på information och underlagför'beslut och tjtina
både majoritet och minoritet i styrelsen.

I kommundirektörens uppgi/i ingår att
o Klara ut principerna för styrning, Iedning, uppftiljning, utvcirdering

o
o

och kontroll
Faststrilla en ledningsorganisation (ledningsgrupp, beredningsgrupp m m)
Verkaför en tydlig roll- och uppgiftsfi)rdelning mellan
fö r tro endev alda o ch tj rinst e m tin

Kommentar: under denna punkt bör diskuteras karaktciren på dir.ektörens
arbete och prioriteringen mellun huvuduppgifter. Direktören bör hc en
drivande roll Jör att utveckla och effektivisera kommunens organisation och
verksamheter. Det är naturligt att direktören oclrså har en roll i
tttvecklingen av kommunen som ort eller geografiskt område. Awägningen
mellan dessa uppgifter och rollfördelning mellan direktören oclt
ko mmuns tyrels ens ord/örande bör klarkiggas.

Frantttrgen nv Kommunclirektöt'sJöreningen i Sverige, Styrelsen. 2AB-04-22
För vtterligctre infb eller lcontulct metl .gh,rel.sen, se
tutvw. ko tntnundi relctorsfbre ningen. cortt
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Kommentar: I anslutning till denföregående punhen är det lcimpligt att
dishttera kommundit'effiörens roll vid externa kontaher och srirskilt
s amv erkan o ch arbetsJördelnin g med kommuns tyrels ens ordfiirande. Några
områden som bör tas upp rir kontakter med
- näringsliv
- Irinsstyrelse och andra regionala organ
- högskola/universitet och andra statliga organ
- andra kommttner och landsting
- medborgare och organisationer

Kommentar: Som allmrinhetens fören"ridareför granskning och kontroll, oclt
som kommunens frrimsta informationskunal, har massmediema en strategisk

roll i kontakterna mellan kommunen och medborganta. En vihig uppgiftför
kommundirehören ör drirjl)r att skapa clen öppenhet i bemötande av massmedia
som griller med utgångsprmktfrån bl a offentlighetsprincipen.
Kommundirektören cir ansvarigför kontakterna med jountalister i defrågor
som rör kommunstyrelsens förvaltning, men lzar oclcså ansvaret för att hela den
kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer och att ge
rirliga och korrekta uppgifter.

Arbetsuppgifter mot politiska organ
Kommunstyrelsen och dess utskott

Kommentar: Kommundirektören bör vara ytterst ansvarigför beredning av
samtliga cirenden till kommrmstyrelsen och dess Mskott. För ärenden som
kommerfrån annan nämnd eller bolagsstyrelsen bör lcommundirektören ha
ansvarfi)r att komplettering sker med yttrande och beslutsfrirslag, t.ex. med
avseende på

finansiering

av

förslagen.

Franttugen av Kommundirektörsföreningen i Sverige, Stt,relsen, 2003-04-2 2
För .,ttterligure in/b eller kontukl nted sn'relsen, se
tt't vw. ko nuntut d i re kt o rs f'o r e n
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Kommentar : Kommundirektören bör ha ansvar fi)r föredragningar.
Direktören kan delegera detta t.ex. till enföntaltningschef, kanslichef eller
s

ekr eterare

i

ko mmuns

tyre

Is

en.

Kommentar: Kommunstyrelsen bör i sin arbetsordning ge kommundirektören
närvaro- och yttranderätt i kontmunsfin'elsen och dess tftskott. Det kan vora
värdefi.iltt att ordfi)randen och direktören klargör i vilken utstr'äckning och
på vilket scitt direktören ska deha i överläggingarna. Man bör oclcså
klargöra om direktören har rätt att göra en anteclcning till protokollet, och
under vilka Jörhållanden direktören eventuellt rir sfuldtg att göra det (t ex
om b e s lut et inn eb ci r a t t .fi n an s i e r i ng s alons ).

Kommentar: Att ta erforderliga initiativ är en naturlig del av uppdraget.ftir
kommunens ledande tjcinsteman. Det griller bl a inom den uppsiktssfuldighet
över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen vilar på
kommunstyrelsen. Dock kan det vara bra att ordfiirande och direktör
diskuterar vilka kontakter som bör tas dem emellan innan ett initiativ tas.

Kommentar: Kommundirektören bör inte vara selteterare
kommuns tyt'els en och dess utskott.

i

Kommunfullmäktige

klargöras. Ska dit"ektör'en vid några typer av ärenden vara föredragande?

Frttmtagen av Konununclirektör'sJöreningen i Sverige, Stvrelsen' 2403-04-22
För v'tterligare in/'o eller kontalct med sn'relsen. se
r,t, r v t +,.

lco m

rn

u

tr

d i re

ltto
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Arbetsuppgifter mot förvaltni ngar
Ko m m u n styre se
I

n

s fö rva ltn

i

n

g/kom

Ko mm e nt a r' : Kommu nd i r ekt ö r e n

m u n I ed n i n g s ko nto

bö

r

v

ar a

ch

r

effö r kommuns t"vr e ls en s

förvahningsenheter.

Kommentar: Kommundirektören bör anställa personal vid
kommuns ty r e I s e ns fö ru al t n i n g. G ri I I e r undant ag fö r n å gr a tj rins
s amråd med fi) rtro endevalda s ke för några tj rinster ?

te r

? S ka

B es lut om o rganis ations/örändr ingar inom
kommunsfiirelsens förualtning bör vara delegerade till direktören

Kommentar :

Kommentar : D elegation till komtnuns tyrelsens förvaltning bör ges till
kommundirektören som har rritt att vidaredelegera till tjänstemän inom

fi)rvaltningen.

Övriga nämnder och förvaltningar

Kommentar: Kommundirektören bör ha närvaro- och yttranderätt i
kommwzens övriga nrimnder. Denna rcitt bör utnyttjas efter samråd med
ko m mu ns

tyr e I s e n s o r dfö r ande.

Kommentar: Alla punkter i detta avsnitt berör en svår rollfi)r
kommundir ektri ren o ch de lo'tiver s rirskild uppmrirks amhe t.
Komm.undirektören bör svara fi)r arbets givarrollen gentem ot övriga
fönaltningschefer och för att de i sina uppdrag ocltså beaktar
kommunövergripande.frågor, och anlcigger ett koncentperspektiv.
Samticligt svarar.förvaltningsclteferna Jör sina respektive verksamheter
gentemot sina nämnder. Kommundirektören har vidare att bitröda

Frunttugen av KontnunclirektörsJörenirtgen i St'erige, St|,rs1.t.r, 208-A4-22
För vtterlioare inl'o eller lcontakl nted sh'rel.sen, se
tvtvt'r,. ko mm u tt d i r e

kru rs f b t' e n i nge
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kommunstyrelsen i den uppsikt över nrimndernas verlcsamhet som
beskrivs i kommunallagen.
Kommundire hören rir al lts å inte i fi)rhåll ande till fö rv altnings c hefe r na
en "chef i linjen" i traditionell mening, men ju tydligare direktörens roll
besh'ivs i Jörhållande till chefenta desto större fiirutstittningar har hon
eller han att lyckas med uppgiften. Kommandirektören bör i normalfallet

vara chef över förualtnings cheferna.

Kornmentar': Båda punkterna ovan göller viktiga principfrågor i
förhållandet mellan kommundirektör'en och kommttnens ncimnder. Flera
nämnders uppgiJter är specialreglerade i lagstiftningen och man bör
därJör göra klart vad kommundirektörens chefskap över
förvaltningscheferna innebtir. Om kommundirektören anstciller
fö rv al tn in gs c h efe r b ö r fo rm erna fö r s am r åd m e d n cim n d er na b es kr iv as.
Oavsett om berörd nrimnd eller kommunstyrelsetzformellt beslutar om
anstöllning av förvalmingschef bör ändå kommundirektören bereda
ärendet. Aweckling avförvaltningschefer bör på motsvarande sritt
åligga kommundirektören.

Kommentar: Komrnundirektören bör, oavsett om hon eller han ärformell
chef över förvaltningscheferna eller inte, lza ett ansvar för samordning
mellan dem. Detta kan t.ex. innebtira att kommundirektören leder en
chefsgrupp eller direktion medJörvaltningschefer och med uppgiJi att
s am or dn a o c h utv e c kl a s tr at e gi s ka kommun öv er grip ande o c h
gemensamma uppgifter.

Kommentar: Kommundirektören bör ha ansvar.fiir utvecklings- och
Iönesamtal med fön altningscheferna odvsett om direktören är chef eller
samordnare iförhållande till förvaltningscheferna. Detta hindrar inte att
civen respektive nrimndordfi)rande har enform av utvecklingssamtal med
sin förualtnings chef. Kommwndirektören bör doc k svara fi)r
arb ets giv art'o I len ge ntemot fi)rv altnings c heferna.

Framtcrgen av KomntunclirektörsJöreningen i Sverige, Styr"lturr, 2003-04-22
För .vtterlignre inlit eller lrcnttrkt nzed sn'relsen, se
tvtv

yt,.
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Arbetsuppgifter mot kommunala bolag
Moderbolag och bolag i kommunens bolagskoncern

Kommentar: Oavsett om kommunala bolag är samlade i enformell
koncern eller inte bör kommttndirektören ha ansvarJör att samordning
sker, dels mellan bolagscheferna, dels med förvaltningscheferna i
kom.munkoncernen.

Kommentar: Om moderbolagfinns, rir det naturligt att
kommundirektören cir VD i moderbolaget. Om kommundirektören inte är
VD bör direktörens roll iförhållande till moderbolaget diskuteras med
tanke på att kommunstyrelsen har att utöva cigan'ollen gentemot bolagen
på t rypdrag av kommurdi,tllmriktige.

Kommentar: Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som tillsätter VD.
Kommundirektören bör dock ges ansvar att bereda anställning av VD i
de kommunala bolagen i samråd med styrelsen och VD:n i moderbolaget
och, på samma sätt somförJörvaltningscheferna, beredafr ågan om
anstä llningsvillkoren för verkstrillande di rektörerna. Samråd med
kommttndirektören bör ske nrir det gäller denfortlöpande lönerevisionen
så att ett helhetsperspektivför alla chefer kan ankiggas oovsett
or ganis atoris k til I hörighet.

Frmnlagen uv Komnrunclirektör,rJöreningen i Sverige, St1'y"1tn,r. 2003-04-22
För vtterligctt'e in/o eller kontakt nled ,sh'relsen, se
tvtvyt. ko

m mu tt d i re

kto rsfb re
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SAM MANTRÄO ESPNOTOKOLT

Kommunstyrelsen

2018-1 1-07

S

Sammanträdesdatum

237

Dnr KS

sida

60

2}ft/623.022

Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion for kommundirektören i Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt den senaste revideringen av kommunallagen (2AL7:725) infördes ett nytt
kapitel som reglerar en del frågor vad gäller anställda i kommunen. Enligt 7
kapitlet, 1-2 SS gäller följande:

o
r
.

Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen,
Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benåmning.
Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
forvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direkttirens
övriga uppgifter

Beslutsunderlag
r Förslag till Instruktion för kommundirektören i Melleruds kommun.

r

Arbetsutskottets beslut 2018-10-23, 5 392.

Förclag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Tommy W lohansson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Instruktion för kommundirektören i Melleruds
kommun enligt föreliggande förslag.

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

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
KFS

Utdragsbestyrkande

(ä"'ä.,
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1

Inledning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör. Det
ska finnas en instruktion för kommundirektören som anger hur direktören ska leda
kommunstyrelseförvaltingen och direktörens uppgifter i övrigt, I Melleruds kommun
benämns kommundirektören för kom mu nd irektör.

Utöver det som anges i instruktionen tillkommer kommundirektörens
beslutanderätt som bland annat framgår av delegeringsregler for kommunstyrelsen

Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommundirektören

1.1

Den rättsliga regleringen

Kommunallagen (2OL7:725) 7 kap. 1-3 55 omfattar följande regler för
kommundirektören:
1 g Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

2g
ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
- Styrelsen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
3 g Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i'

2

Rollfördelning

2.1 Förtroendevalda och tjänstepersoner
De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela
ekonomiska ramar samt genom att följa upp och utvärdera verksamheten
gentemot uppställda må1. Oe förtroendevalda fattar beslut vad beträffar
verksamhetens kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska
organisation.
Kommunens tjänstepersoner ansvarar för att verkställa lagar, förordningar och
andra regelverk som gäller för verksamheten. Tjänstepersonerna ska verkställa de
politiskabesluten i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna
ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

3.1 Kommundirektör
Kommund irektören är kommu nens ledande tjänsteperson, ansvarig inför
kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna.

3
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Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska beslut.
Kommundirektören är särskilt ansvarig för att lägga förslag till kommunstyrelsen
och verkställa kommunstyrelsens beslut.

Kommundirektören ansvarar även för att kommunen har en effektiv och
ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv.
Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på information
och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i styrelsen.

I kommundirektörens uppgift ingår att

.
o

Klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll
Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m,m.) och ansvara för
ledningsgruppens kompetensutveckling

o Fastställa kommunstyrelseförvaltingens organisation
r Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda

och

tjänstepersoner

3.2 Anställning
Tjänsteperson med benämningen kommundirektör enligt denna instruktion, anställs
tillsvidare enligt gällande kollektivavtal från det kommu nala arbetsgivarområdet.
Särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsen
ordforande där lön, tjänstepension, andra ev förmåner samt villkor vid
anställningens avslutande regleras.
Det dagliga arbetsgivare- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas
av kommunstyrelsens ordförande
3.3 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen

I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens
arbetsutskott har kommundirektören en drivande roll för att utveckla och
effektivisera kommunens organisation och verksamhet.
Kommundirektören har också en viktig roll i utvecklingen av kommunens
geografiska område.

3.4. Externa kontakter
Kommundirektören ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor
som är av betydelse för Melleruds kommun.
Kommundirektören ska i regionala, nationella och internationella sammanhang
representera och företräda Melleruds kommun i strategiska och
kommunövergripande frågor, när ansvaret inte åvilar kommunalråden eller den
politiska organisationen.
Kommundirektören har ett övergripande ansvar fcir att Melleruds kommun i övrigt
är representerad på ett ändamålsenligt sätt. Exempel på externa kontakter är:

r Länsstyrelsen
r Västra Götalandsregionen
. Polis och Försvarsmakten
. Andra statliga myndigheter
o Högskolan Väst och andra akademiska säten
4
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.
o
.

Medborgare och organisationer
Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

3.5 Massmedia, kommunikation och marknadsföring
Kommundirektören ska verka för att det i hela kommunförvaltningen finns den
öppenhet i bemötande av massmedia och allmänheten som gäller med
utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen
Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i de frågor som rör
kommunens förvaltningar men har också ansvaret för att hela den kommunala
organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ger fullständiga och
korrekta uppgifter.

rektören ha r överg ri pa nde a nsva r för kom m u n kationsverksa m heten i
kommunen. Verksamheten indelas intern kommunikation riktad till kommunens
anställda och kommunikation riktad till kommuninvånare samt näringsliv
Kom mu nd

i

i

Kommundirektören har övergripande ansvar för att marknadsfora kommunens
arbete och plats.

3.5 Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag
for lönesamtal.

3.7 Biträdande kommundirektör
Kommundirektören kan utse biträdande kommundirektör efter godkännande av
kom mu nstyrelsen a rbetsutskott.

4

Arbetsuppgifter kopplat till politiska organ

4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott

4.I.L Beredning

Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till
kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstepersoner att ansvara för
beredning och föredragning. I beredningen ska kommundirektören ha ett nära
sama rbete med kom m u nstyrelsens ordfora nde. Kom mu nd i rektörens a nsva r för
beredningen hindrar inte att styrelsen och dess ledamöter själva bereder och
lägger forslag till beslut.
För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kommundirektören ansvar eller kan delegera till andra tjänstepersoner inom
kommunstyrelseförvaltingen för att komplettering sker med yttrande och
beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen.

4.t.2 Föredragningar
Kommundirektören har ansvar för föredragningar i kommunstyrelsen och
arbetsutskottet. Kommundirektören kan delegera detta t,ex, till en förvaltningschef
eller annan utsedd lämplig handläggare.
5
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4.L.3 Närvaro och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro och yttranderätt i kommunstyrelsen och dess
utskott

4.t.4. Kommunfullmäktige
Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden när så
kommu nfu llmäktiges ordföra nde eller kom mu nstyrelsen ordförande önskar.

5

Arbetsuppgifter kopplat till förvaltningar

5. 1 Kommu

nstyrelseförva ltn ingen

1 Förvaltningsledningen
Kom m u nd rektören ä r chef för kom
5. 1.

i

en

mu

hetschefer och meda rbeta re som ä r

nstyrelseförva ltn i ngen och a nstä I ler
d i re ktu nderstä lda kom mu nd i rektören.
I

Under kommunstyrelsen har kommundirektören har det övergripande ekonomiska
nsva ret för kom mu nstyrelseforva ltn i ngen och utser attesta nsva riga,

a

5.L.2 Organ isationsförändringa r
Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom
kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla enheter och
en hetschefstjä

nster.

Tillsättning och entledigande av enhetschef på kommunstyrelseförvaltningen får ske
efter samråA mea kommunstyrelsens ordförande.

5.1.3 Medarbetar- och lönesamtal
Kommundirektören är lönesättande chef för enhetscheferna och medarbetare direkt
underställd kommundirektören. Kommundirektören ansvarar för medarbetar- och
lönesamtal med enhetschefer och medarbetare direkt underställd kommundirektör.

5.1.4 Delegeringsbeslut och attesträtt
Kommundirektörens rätt att fatta beslut framgår av gällande delegeringsordning för
kommunstyrelsen samt delegeringsordning rörande personal- och
orga n isationsfrågor.

Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler.

5.2 övriga nämnder och förvaltningar
5.2.1 Närvaro- och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder.
Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. Berörd
nämndordförande och förvaltningschef ska informeras i förväg.

5.2,2 Kommu

nd

irektören och förva ltn ingscheferna

Kom m u nd i rektören ä r chef över förva ltn i ngscheferna. Kom mu nd i rektören ä r
arbetsgivarens representant iförhållande till förvaltningscheferna och för att de
sina uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett
koncern perspektiv.

6
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i

Kommundirektören beslutar om anställning av förvaltningschefer i samråd med
berörd nämndordförande och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommundirektören ansvarar för beredning av dessa rekryterings- och
anställningsärenden.
Kommundirektören beslutar om avveckling av förvaltningschefer, efter samråd med
kommunstyrelsens arbetsutskott och berörd nämnd.
Kommundirektören har rätt att disponera förvaltningscheferna viss del av tiden för
kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete.
Kommundirektören ska vidare bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen.

2.3 Organisationsförändringar
Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom
andra förvaltningar samt inrätta och avveckla förvaltningschefstjänster och
verksamhetsområden efter godkännande av kommunstyrelsens arbetsutskott och
5.

i

samråd med berörd nämnd.

5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer
Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker mellan
förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla strategiska
kommunövergripande och gemensamma uppgifter.

5.2.5 Medarbetar- och lönesamtal
Kommundirektören är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och
lönesamtal med förvaltningscheferna.

6

Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund
och övriga organ

irektören ska sä kerhetsstä la att ett koncernperspektiv g enomsyra r
Melleruds kommuns samarbeten, där såväl förvaltningar som bolag tar ett
gemensamt ansvar för att åstadkomma mest mojliga nytta för medborgaren,
näringsliv och effektivt resursutnyttjande
Kom mu nd

I

5.1 Helägda bolag
6.1.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan bolagschefer och
kommunledningen.

6.L.2 Anställning av bolagschefer
Kommundirektören ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala
helägda bolagen i samråd med bolagsstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, Samråd ska ske med kommundirektören när det gäller fortlöpande
lönerevision så att helhetsperspektivet rör alla chefer oavsett organisatorisk
tillhörighet

1.3 Ledarska psutveckling
Bolagschef ingår i kommunens chefsgrupp och ska kallas till de sammankomster

6.

som övriga chefer inom kommunen kallas till.
7

137

6.2 Kommunalförbund
6.2.L Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan förbundsledningen och
kommunledningen.

6.3 övriga organ

6.3.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan kommunledningen och
ledningen för andra organ kommunen har intresse i, t.ex, delägda bolag, stiftelser,
ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

7

Krisberedskap och civilt försvar

Kommundirektörs tjänst bör vara placerad i en säkerhetskyddsäkerhetsklassning,
Kommundirektören ansvarar för ledning och samordning av kommunens
verksamhet i händelse av kris eller samhällsstörning där krisledningsnämnden
väljer att inte träda i funktion.
Kommundirektören ansvarar för den centrala krisledningen (CKL) och är
föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.
Kommundirektören ansvarar för att utveckla kommunens geografiska
områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. I uppgiften ingår att
sammankalla kommunens lokala krishanteringsråd.
Kommundirektören ansvar för arbetet enligt överenskommelsen om kommunernas
arbete med civilt försvar.

8 övrigt
Vid kommundirektörens semester och annan frånvaro, dvs. när kommundirektören
är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska kommundirektören utse en tillförordnad
kommundirektör att utföra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion samt
kommunstyrelsens delegeringsregler och bemyndiganden.

9
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelseförva ltn

i

ng

202t-04-27

en

ARENDE 29

Dnr KS 20201708

nstyrelsens delegationsord

Komm

u

Förslag

till beslut

n

i

ng, revideri ng

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin
helhet, vilket innefat[ar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare.
En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt
6 kap, 37 $ kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.
En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen, Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock
uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste
göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förualtningsbesvär.
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verktällande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut,

lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar,
exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, Det kan också vara beslut av rutinmässig
karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som
kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas
inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de
anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut
som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

i

ng

202r-04-27

en

En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december

2020,5290.
Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars 2021, $ 103, att

1. återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av vilka förändringar som föreslås
i förhållande till nuvarande delegationsordning.

2.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april202t.

Beslutsunderlag

o Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
o Kommu nstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-03-23,5 103.
BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum
Komm

u

nstyrelsens

a

202L-04-06

rbetsutskott

g r27

sida
26

Dnr KS 20201708

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde
den 20 april202L.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har de föftroendevalda det politiska ansvaret for verksamheten i sin
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation, Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir koftare
och handläggningen snabbare.

ett organ som fått beslutanderätt genom delegation. Enligt
6 kap. 37 $ kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, till en
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.
En delegat är en person eller

En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock
uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste
göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förvaltningsbesvär.
Ren verkställighet är all form av forberedande eller verkställande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut,
lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar,

exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig
karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som
kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas
inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de
anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut
som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.
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Sammanträdesdatum
Kom m unstyrelsens a rbets

202L-04-06

utskott

En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december

2020,9290.
Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.
Arbetsutskottet beslutade den 23 mars202L, $ 103, att

1. återremittera ärendet till kommunchefen för förtydligande av vilka förändringar
i förhållande till nuvarande delegationsordning'

2.

som föreslås

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april 2021.

Beslutsunderlag

o Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
o Kommunstyrelseförvaltni ngens tjänsteskrivelse'
o Arbetsutskottets beslut 202L-03-23,5 103'
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet till ny
behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 20 april202I.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta
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Kom m u nstyrelsens delegatio nsord
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g, revideri ng

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till
i förhållande

2.

kommunchefen för föfidligande av vilka förändringar som föreslås
till nuvarande delegationsordning,

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella
ärenden, samt för att skapa en effektivare verkamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare,

fått beslutanderätt genom delegation. Enligt
får
nämnden
sin beslutanderätt till ett utskott, till en
kommunallagen
delegera
6 kap. 37 $
nämnden
inom
den
egna
eller
till en anställd inom kommunens
ledamot eller ersättare
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.
En delegat är en person eller ett organ som

En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig. Det betyder att delegatens beslut
kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut,
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även ersättare.

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock
uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste
göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut måste
grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunal- eller
förualtningsbesvär.
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut,
lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument, Den anställde gör alltså ingen egen självständig
bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller lagar,

exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig
karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som
kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana åtgärder grundas
inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de
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sida
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anställda som måste finnas för att den kommunala verkamheten ska kunna fungera. Beslut
som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte överklagas.
En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december
2020, s290.

Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.

Beslutsunderlag

o
r

Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till kommunchefen för föfidligande
i förhållande

2.

av vilka förändringar som föreslås

till nuvarande delegationsordning,

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 20 april2027.

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

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-02-22

Diarienummer

Sida

KS 2020/708

1 (2)

Kommunstyrelsen

Kom m u nstyrelsens delegationsord
Förslag

n in

g, reviderin g

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

enligt föreligga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin
helhet, vilket innefattar beredning, beslut och genomförande. Kommunstyrelsens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation, Detta görs för att avlasta kommunstyrelsen från
rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella
ärenden, samt för att skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare.

fått beslutanderätt genom delegation. Enligt
g
sin beslutanderätt till ett utskott, till en
får
nämnden
delegera
kap.
37
kommunallagen
6
ledamot eller ersättare inom den egna nämnden eller till en anställd inom kommunens
organisation. Det är dock inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller
entreprenör. Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera
beslutanderätt till en grupp personer. I delegationsordningen delegeras beslutsfattandet
till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer.
En delegat är en person eller ett organ som

En delegat agerar i stället för kommunstyrelsen. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens
vägnar, så det är kommunstyrelsen som är juridiskt ansvarig, Det betyder att delegatens
beslut kan överklagas på samma sätt som ett kommunstyrelsebeslut.

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där kommunstyrelsen beslutat att

delegera sin beslutanderätt, Där anges delegater samt ibland även ersättare.
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren
verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande skillnader kan dock
uppmärksammas.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i
kommunstyrelsens ställe. Kännetecknande för ett delegationsbeslut i kommunallagens mening
är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste
göra vissa överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut
måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom antingen kommunaleller förualtningsbesvär.
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare nämndbeslut,

lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument, Den anställde gör alltså ingen egen självständig
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bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i styrdokument eller
lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa. Det kan också vara beslut av
rutinmässig karaktär i ärenden där det saknas utrymme för beslutsalternativ eller
valmöjligheter och som kan hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta
sådana åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning mellan
de förtroendevalda och de anställda som måste finnas för att den kommunala verksamheten
ska kunna fungera. Beslut som är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd och kan inte
överklagas.
En mindre revidering av delegationsordningen antogs av kommunstyrelsen den 2 december

2020,9290.
Därefter har förvaltningen tagit fram ett mer genomarbetat förslag på förändringar.

Beslutsunderlag

.

Förslag reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Sa m hä I lsbyg g

nadschefe n

Ekonomichefen
En hetschefer inom komm u nstyrelseförva ltn ingen
En hetschefer i nom sam hä lsbygg nadsförva ltn ingen
I
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

202r-04-27

Äneuoe zr

Aktuella frågor
Förclag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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gen

Änruoe zz

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rappofterar från sammanträden m.m.
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