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Dnr KS 2021/368

Svar på ledamotsinitiativärende angående tidplan för
budgetprocessen i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiativärendet.
Reservationer
Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
S-kommunala gruppen har inkommit med ett ledamotsinitiativärende angående tidplan
budgetprocess Mellerud. Socialdemokraterna förslår i ett förslag till kompromiss att; 2022 års
drifts- och investeringsbudget tas upp till behandling vid kommunfullmäktiges möte den 23 juni
2021, där förslag om återremiss med uppdrag till tjänstepersoner att beakta senare aktuella
prognossiffror, för att definitivt fastställa Melleruds kommuns budget 2022, på
kommunfullmäktiges möte den 17 november 2021.
Enligt kommunallagen 11 kap 8 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober
månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den
kommunalskatt eller regionskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande
året.
Enligt Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun, antagen av kommunfullmäktige
2018-01-24, § 2 samt reviderad av kommunfullmäktige den 2019-04-24, § 47, ska kommunfullmäktige besluta om mål och budgetramar i juni.
Regeringen presenterar 2021 budgetpropositionen den 20 september. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) publicerar den 21 september information om budgetpropositionen som berör
kommunerna. I månadsskiftet september/oktober publicerar SKR en ny skatteunderlagsprognos
utifrån förutsättningar i budgetpropositionen. Som tidigare nämnts ska budgeten, enligt
kommunallagen, behandlas på kommunstyrelsen innan oktober månads utgång.
Kommunstyrelsens möte är den 6 oktober. Enligt tidplanen ska handlingarna vara klara den 24
september för kommunstyrelsens möte i oktober. Tiden för analys, beräkningar, dialog och
sammanställning av budgethandling är obefintlig. Kommunen har heller inte erhållit någon ny
skatteunderlagsprognos. Om kommunen ska följa kommunallagen kommer en återremiss inte
innebära att budgeten kan uppdateras med några aktuella prognoser.
Det är ett problematiskt att staten inte har en långsiktig planering gällande finansiering till
kommunerna. Det gäller såväl generella som riktade statsbidrag. Samtidigt måste kommunerna
ta ansvar för sin egen ekonomi och inte förlita sig på att staten tillskjuter nya statsbidrag eller
annan finansiering.
Tidplanerna för budgetarbetet varierar i Sveriges kommuner. En del har en tidig budgetprocess
under våren och vissa har en budgetprocess under hösten. Efter att kommunfullmäktige fattat
beslut om ramar återstår ett omfattande arbete med detaljbudget ända ner på enhetsnivå. En
tidig budgetprocess skapar bättre förutsättningar för nämnder och chefer att verkställa de
ramar och budgetar som erhålls både gällande tillskott och neddragningar. Vid en sen
budgetprocess ges nämnderna små möjligheter tidsmässigt om man vill besluta om vidare
fördelning av budgetramen ner på verksamheter eller sektorer.
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Att ha en budgetprocess på våren och en budgetprocess på hösten finns i dagsläget inga
resurser till. Det skapar bara oklara planeringsförutsättningar för nämnderna. Det vore önskvärt
om ekonomichef och kommunchef tillsammans med KS-presidiet hade en gemensam dialog om
styr- och ledningssystemet i Mellerud för att enas om samsyn på budgetprocessen i Melleruds
kommun oavsett politiskt styre. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt budgetarbetet får sedan anpassas utifrån detta.
Beslutsunderlag
• Ledamotsinitiativ från Michael Melby (S)
• Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, § 165.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att avslå ledamotsinitiativärendet.
Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att bifalla ledamotsinitiativet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.
Beslutets skickas till
Michael Melby
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Dnr KS 2021/383

Riktpris för öppen skolskjutstrafik i Melleruds kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godta Västtrafiks angivna riktpris för upphandling av öppen
skolskjutstrafik i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
I mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att avtala med
Västtrafik om att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att öppna upp
skolskjutsarna och göra dessa till en del av den ordinarie kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att ge Västtrafik i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag och upphandla öppen skolskjutstrafik för Melleruds kommun.
Västtrafik har under våren 2021 tagit fram ett upphandlingsunderlag för kommunen och
kommunstyrelsens arbetsutskott har att ställa sig till om huruvida det presenterade riktpriset
godtas som tak i upphandlingen. Västtrafik behöver erhålla ett svar i frågan innan midsommar.
Om kommunstyrelsen väljer att sätta ovan nämnda summa som riktpris så behöver kommunen
stå kostnaden för Västtrafiks nedlagda arbete för upphandlingen (300 000 SEK) om kommunen
önskar dra sig ur upphandlingen på grund av överskriden budget. Om kommunen drar sig ur av
annat skäl, trots att budgeten inte överskrids, så får kommunen betala 300 000 SEK + den
eventuella skada som Västtrafik lider av detta.
Till tjänsteskrivelsen biläggs en genomlysning av befintliga kostnader för skolskjuts och vilka
förväntade effekter i nästa upphandling oavsett hur denna görs.
Beslutsunderlag
• Genomlysning skolskjutsar, 2021-06-09.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S):
Kommunstyrelsen beslutar att godta Västtrafiks angivna riktpris för upphandling av öppen
skolskjutstrafik i Melleruds kommun.
Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att inte godta Västtrafiks angivna riktpris för
upphandling av öppen skolskjutstrafik och väljer att frånträda avtalet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.
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Dnr KS 2021/329

Svar på remiss - Samråd angående Detaljplan för del av Vången 1:80
m.fl.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara på Bengtsfors kommuns samrådsremiss
enligt bifogat remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny detaljplan för del av
Vången 1:80 m.fl. i Bengtsfors kommun.
Planområdet är beläget på Ödskölts moar nordväst om Bäckefors, vid korsningen 172/166 mot
Dals-Ed. I väster avgränsas planområdet av väg 172, i söder av järnvägen och i öster av
Kallebäcken. Planområdets areal uppgår till cirka
23 hektar.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en omlastningsterminal för virke inom planområdet
samt upplag och möjlighet för lagring av aska. Detaljplanen ska även säkerställa
dagvattenhantering för att skydda områdets grundvatten- och dricksvattentäkt från lakvatten
från timmer och lagrad aska.
Syftet med omlastningsterminalen är flytta över virkestransporter från väg till järnväg på
Norgebanan. På så vis är Melleruds kommun berörd av planerade planläggningen.
Norgebanan och Vänerbanan delar sig i Melleruds kommun, söder om Erikstad. Norgebanan
fortsätter nordöst genom Melleruds kommunen genom Dals Rostock och Dalskog.
De positiva följdeffekterna av en omlastningsterminal i Bäckefors är att järnvägen nyttjas mer
och blir därmed mer relevant i ett regionalt perspektiv. Det ökar behovet av att rusta upp
järnvägen samt att se över dess dragning genom kommunen, främst vid Dalskog och Dals
Rostock. Vidare kan frågan om ett ”genspår” vid Erikstad aktualiseras för trafik från Norge till
Karlstad via Mellerud.
Det förslagna planområdet möjliggör en utökning av omlastningsterminalen för annan typ av
gods som kan gynna företag i Melleruds kommun som vill flytta transport från väg till järnväg,
Det kräver dock en ny detaljplan bredvid detta planförslag. Markanvändningen i planförslaget är
även specificerat till ”Virkesterminal” vilket begränsar vilken typ av gods som
omlastningsterminalen kan nyttjas till. Omlastningsterminalen kommer även att vara privatägd,
Södra skogsägarna.
Negativa effekter av ett ökat nyttjande av Norgebanan med godstransporter är den olägenhet i
form av ljud och vibrationer som kan påverka boende i Dalskog och Dals Rostock.
Sammantaget bedöms anläggandet av en omlastningsterminal som en mycket positiv satsning
för Dalsland. För Melleruds kommun gör bedömningen att ett ökat nyttjande av Norgebanan
gynnar kommunen, både direkt och indirekt. Direkt genom att anläggandet av en
omlastningsterminal kan öppna upp möjligheterna för företag i Melleruds komman att
expandera och indirekt genom att relevansen och vikten av att bibehålla och utveckla
Norgebanan ökar.
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Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar – Ny detaljplan för del av Vången 1:80 m.fl.
• Förslag till yttrande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet i Melleruds kommun beslutar att svara
på Bengtsfors kommuns samrådsremiss enligt bifogat remissyttrande.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
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§ 227

Tillväxtfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:

• Strategiskt markköp - redovisning av förhandlingssamtal med säljaren.
• Avtal klart om vindkraftverk i Sunnanå.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2018/677

Svar på medborgarförslag om utökade öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning
till den pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Carina Blad-Eriksson har den 9 nov 2018, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun ÅVC Hunnebyn ska ha öppettider som är anpassade efter medborgarnas behov, då det
idag är stängt efter kl 15:30. Förslag på öppettider är minst varje lördag och längre än 15:30.
Då det idag gynnas endast företag med dagens rådande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för hur Hunnebyns ÅVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Beslutsunderlag
• Medborgarförslag.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses
vara under utredning med hänvisning till den pågående utredningen om inrättande av en
kretsloppspark i Melleruds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2017/464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den
pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.
Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för Hunnebyns ÅVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan, där
man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt 12
fria besök per kalenderår, då ett ”normalt” hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga
mer än en gång per månad.
Beslutsunderlag
• Anette Levins motion
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara
under utredning med hänvisning till den pågående utredningen om inrättande av en
kretsloppspark i Melleruds kommun.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2021/382

Projekt Köp av husvagn, startbesked
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Köp av husvagn och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.
Deltar ej
Ulf Rexefjord (SD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att igångsättningsbesked för en investering kommer upp för politiskt beslut först efter
investeringen är genomförd är under all kritik, vi har riktlinjer för hur investeringar skall
handhas i kommunen och dessa skall följas. Det är inte första gången detta inträffar i
Melleruds kommun. Vi Sverigedemokrater accepterar inte den sortens respektlösa beteende och
kräver att den styrande majoriteten skärper efterlevnaden av våra kommunala styrdokument,
dessa är de instrument vi i politiken styr med, kan vi inte lita på att de respekteras och efterlevs
har vi kaos och en organisation som inte går att hantera politiskt. Vi deltar därför inte i dagens
beslut.
Sammanfattning av ärendet
Husvagnen som är på förslag att köpas in av Melleruds kommun, kommer att ha flera
användningsområden och tjäna flera syften. Vagnen kommer under en sexveckorsperiod
användas som arbetsplats för åtta ferieungdomar, som med stöttning av handledare kommer
att erbjuda gratis organiserade uteaktiviteter för barn i Melleruds kommun. Husvagnen kommer
att placeras ut på tre olika platser i kommunen under de sex veckorna.
Husvagnen kommer också att användas vid de tillfällen lokala BRÅ genomför
medborgardialoger. Även då kommer vagnen att finnas på olika platser i kommunen.
Ytterligare ett användningsområde är att använda husvagnen som valstuga inför kommande
val och vid andra kommunala event som till exempel företagsmässor och föreningsmässor.
Vid nyrekrytering av personal som inte hunnit hitta eget boende, kan husvagnen komma att
utgöra en tillfällig lösning. Husvagnen kommer dock inte vara möjlig att hyra för anställd
personal.
Det kommer dessutom att utarbetas flera användningsområden för husvagnen.
Finansieras via uthyrning i Bilpoolen. Ev. underskott betalas av Folkhälsostrategens verksamhet.
Projektet beräknas pågå från 11 till 30 juni 2021.
Beslutsunderlag
• Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
• Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att starta projektet Köp av husvagn och lämna en slutredovisning när projektet är
slutfört.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/364

Översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, redovisning från
dialogmöten
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga och eventuellt
förändra bidragsgivandet.
Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag till föreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med
förvaltningarna inom ramen för utredningen.
Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.
Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, § 394, att ge enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av Melleruds kommun
bidragshantering till föreningar. I uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler
för föreningsbidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet, samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för
Fjärrvärme/Fastighet rapporterar från genomförda dialogmöten.
Beslutsunderlag
• Arbetsutskottets beslut 2019-12-17, § 394.
• Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, § 397.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 232

Personalfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor:
• Sjukfrånvaro förvaltningsvis i procent till och med april 2021
HR-chefen informerar om att kommunens sjukfrånvaro som helhet ligger på 9 procent.
Orsaken antas vara pågående pandemi och borttagandet av karensdagen m.m.
• Gemensam tjänstemannaorganisation Mellerud-Bengtsfors
HR-chefen informerar om fackliga förhandlingar. Michael Melby (S) efterfrågar hur parterna
ställt sig till frågan i förhandlingarna. Kommunal har valt att inte delta. Vision och
Vårdförbundet har kraftfullt angett att de inte är positiva.
• Semester - sommarvikarier
Daniel Jensen (KD) efterfrågar aktuellt läge angående sommarvikarier. HR-chefen lämnar en
aktuell rapport. Inom vård- och omsorg saknas vissa vikarier.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 233

Aktuell information från Arbetsmarknadsenheten samt
lägesinformation om språkförstärkt omvårdnadsutbildning
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Representanter för arbetsmarknadsenheten lämnar en aktuell information från verksamheten
och om den planerade vård- och omsorgsutbildningen med språkförstärkning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/401

Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat
2021
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat presenteras.
Rankingen släpps den 22 september 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/121

Projekt Lekplats Ängenäs, uppgradering av fallskydd
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att omfördela medel från
projekt Tekniskt övergripande till projekt Ny lekplats Ängenäs och genomföra uppgradering
från fallskyddssand till fallskyddsgummi.
Sammanfattning av ärendet
I samband med projektering av ny lekplats vid Ängenäs så ser förvaltningen att det är en
bra investering att uppgradera planerat fallskydd av sand till fallskyddsgummi. Med detta
underlag säkerställs att underlaget har fullgod funktion hela tiden. Denna uppgradering gör
att underhållsbehovet minskar årligen då det inte behövs rensas, luckras och fyllas på sanden
löpande.
Uppgraderingen innebär en fördyrning av projektet med 150 tkr. Detta finansieras i ordinarie
drift genom minskad löpande driftkostnad.
Beslutsunderlag
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att omfördela medel från projekt Tekniskt övergripande till projekt Ny lekplats
Ängenäs och genomföra uppgradering från fallskyddssand till fallskyddsgummi.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen
Enhetschef Gata/park
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 236

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-22

sida
18

Dnr KS 2021/402

Arbetsmarknadsenhetens organisationstillhörighet - från kulturoch utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen, information
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen informerar om arbetsmarknadsenhetens framtida organisationstillhörighet.
Nuvarande chef för arbetsmarknadsenheten avslutar sin tjänst den 15 september 2021.
Detta innebär att arbetsgivaren behöver se över organisationen. Socialförvaltningen ser stora
vinster med att ha Arbetsmarknadsenheten organiserad tillsammans med Individ- och
familjeomsorgen. Att ha myndighetsutövning (ekonomiskt bistånd) och utförarverksamhet
(AME) under samma chef ger stora möjligheter till flexibilitet och sänkta kostnader. Det blir
även lättare att stödja individer att komma ut i egen försörjning och/eller meningsfull
sysselsättning. Kommunchefen har därför fattat ett inriktningsbeslut om att flytta AME från
kultur- och utbildningsförvaltningen till socialförvaltningen. Beslutet har förhandlats med
fackliga organisationer den 10 juni 2021.
Sedan ett par år tillbaka, efter flyktingvågen, har gymnasieskolans elevantal minskat vilket idag
gör det rimligt att lägga chefsansvaret för Vuxenutbildningen på gymnasieskolans nuvarande
rektor. Ytterligare skäl för en gemensam rektorstjänst för gymnasiet-VUX är kultur- och
utbildningsnämndens stora underskott 2020 på närmare 6 mkr. Nuvarande prognos visar tyvärr
på ett ännu högre underskott 2021. Antalet medarbetare för rektorstjänsten gymnasiet och VUX
kommer vara cirka 25-30 medarbetare som tjänstgör i samma skolbyggnad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 237

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Träff med representanter för Vänersborgs kommun med dialog om Campus Dalsland m.m.
den 23 juni 2021.
• Näringslivsråd den 24 juni 2021.
• Dialogmöte den 28 juni 2021 med kommunerna längs västra Vänerbanan med presentation
av Trafikverkets planer och samtal om banans betydelse för kommunernas och näringslivets
utveckling.
• Hantering av olika partiers budgetförslag inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Skriftliga förslag till budget från oppositionen läggs ut som bilagor till kallelsen på hemsidan.
• Ulf Rexefjord (SD) efterfrågar uppföljning av avsiktsförklaring kring samverkan
Mellerud/Bengtsfors och återkommande rapportering till kommunstyrelsen. Socialchefen
lämnar rapport på kommunstyrelsens möte i augusti.
• Pågående HR-chefsrekrytering/t.f. HR-chef fram tills att rekryteringen är avslutad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Rapporter
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m:
• Presidiemöte med AB Melleruds Bostäder den 15 juni 2021.
• Möte med Skålleruds Byalagsmöte den 15 juni 2021.
• Direktionsmöte och delregionalt kollektivtrafikråd den 17 juni 2021.
• Årsmöte med Örs VA-förening den 20 juni 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Företagsbesök
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker två yrkesfiskare i Sunnanå Hamn för att informera sig
om deras verksamhet och framtidsplaner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

