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Dnr KS 2020/132

Svar på samrådsremiss - Ny översiktsplan för Dals Eds kommun nu 2035
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över samrådsremissen- Ny

översiktsplan för Dals Eds kommun nu – 2035 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget på ny Översiktsplan för
Dals-Eds kommun nu-2035. Översiktsplanen är utställd för samråd fram 30 september 2020.
En översiktsplan (ÖP) är en övergripande plan som visar hur man vill att kommunen ska
utvecklas. Den visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas och är
vägledande vid bygglov och planläggning. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan och dess aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande.
Dals-Eds kommuns vision är att vara en inbjudande och inspirerande hållplats för fler människor
i alla åldrar! Vi är en attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och en plats där alla ska vara
delaktiga. Med en ny översiktsplan har vi möjlighet att planera den fysiska miljön så att vår
vision och våra mål blir verkliga. Genom våra fyra utvecklingsområden; kompetens, demokrati,
plats och miljö kan vi lyfta fram de aktiviteter som är viktiga för att nå dit!
Översiktsplanen visar hur vi ska använda våra mark- och vattenområden och hur vi kan
utveckla vår kommun på bästa sätt. Genom att ta sikte på hur vi vill att Dals-Ed ska se ut fram
till 2035 har vi en plan som är långsiktig. På så vis kan vi ta kloka beslut som är förankrade och
som skonar våra resurser.
Till den nya översiktsplanen har en genomförandeplan tagits fram. Den innehåller aktiviteter
som kommunen ska genomföra för att arbeta i riktning mot de fyra utvecklingsområdena och
förverkliga översiktsplanen.
Beslutsunderlag
• Samrådsremiss – Ny översiksplan för Dals Eds kommun nu – 2035 www.dalsed.se/oversiktsplan.
• Förslag till yttrande.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge
yttrande över samrådsremissen- Ny översiktsplan för Dals Eds kommun nu – 2035 enligt
föreliggande förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/514

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond –
utdelning bokslut 2019 samt redovisning från Lions Club Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2019 med 89 624,62 kronor
2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på
tidigare års utdelningar från fonden.
Sammanfattning av ärendet
Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som
Melleruds Kommun har förvaltat 2019 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet uppgår
till 205 466,62 kronor.
I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att högst
3 procent av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma anda
som tillämpas av Melleruds Lions Club. Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut
föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att
använda till stiftelsens ändamål.
Under bokslutsåret har en extra utdelning, enligt kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2020,
§ 2, betalats ut efter inkommen ansökan från Lions Club Mellerud. Det för att bokslut 2018 inte
kunde dela ut någon utdelning på grund av negativ årlig avkastning. Beloppet som betalades ut
var 115 842 kronor. Detta belopp räknas av från årets avkastning för fritt eget kapital, dvs
205 466,62 kronor -115 842 kronor = 89 624,62 kronor vilket ger ett utdelningsbart medel på
motsvarande 89 624,62 kronor.
Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått till för
ändamål. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.
Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går till
aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna om
att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något utöver och
som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2019 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
• Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2019 med 89 624,62 kronor
2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på
tidigare års utdelningar från fonden.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/515

Permutation av AJ. Josefssons sjukvårdsfond
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons Sjukvårdsfond.
Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande:

Till personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i
övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.
Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet
och föra vidare talan i ärendet med dem.
Sammanfattning av ärendet
Enligt stiftelsens nuvarande stadgar ska avkastning gå till personer inom Grinstad socken, som
besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller sjukhusvård,
men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.
Detta villkor har gjort att ingen utdelning gjorts på flera år enligt tidigare upprättade bokslut.
Detta trots att personal inom Socialförvaltningen försökt att hitta lämpliga sökanden. Under
2017 fann man en person som sannolikt kunde söka medel ur stiftelsen men som inte bodde i
Grinstad socken utan en annan del av kommunen. En utvidgning av möjliga sökanden från
boende i Grinstad socken till att omfatta boende i hela Melleruds kommun borde öka
förutsättningarna för stiftelsen att fullgöra sitt syfte.
En generell översikt på antal invånare visar på att enligt SCB:s statistik för kvartal 1 2020 är
folkmängden i Melleruds kommun 9259. Vid en allmän sökning per dagens datum på antal
invånare i Grinstad framkommer att 776 registrerade personer med adress Grinstad. Detta
innebär inte att samtliga boenden i Grinstad är lämpliga sökande till denna fond. Totalt
motsvarar Grinstads invånare cirka 8 procent av kommunens invånare. Därmed är det lämpligt
att utvidga området så det är möjligt att hela Melleruds kommuns invånare kan ha möjlighet att
söka.
För att ta hänsyn till stiftarens avsikter med denna fond bör förändringen i första hand ta i
beaktade om den ursprungliga formuleringen för att sedan göra ett tillägg med utvidgningen
som i andras hand.
För att få fler sökande till sjukvårdsfonden rekommenderas nuvarande förskrifterna ändras om
till ”personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i
övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.”
Beslutsunderlag
• Stadgar AJ. Josefssons sjukvårdsfond
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-08

sida
8

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C):
Kommunstyrelsen beslutar ansöka om permutation för stiftelsen AJ Josefssons Sjukvårdsfond.
Ansökan avser att ändra stadgarna enligt följande:

Till personer i första hand inom Grinstad socken, och i andra hand inom Melleruds kommun i
övrigt, som besväras av allvarlig eller långvarig sjukdom, och därför behöva anlita läkare eller
sjukhusvård, men är mindre bemedlade som ej erhålla understöd av kommunen.
Kommunstyrelsen ger controllern i uppdrag att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet
och föra vidare talan i ärendet med dem.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2020/529

Fjärrvärme Klacken i Mellerud – framtidsstudie
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeanläggningen på Klacken som försörjer Mellerud saknar reservkapacitet för att täcka
behovet vid störning i någon av Klackens fastbränslepannor. Dagens oljepanna är för liten för
att täcka behovet vid störning och måste bytas.
Nya tuffare emissionskrav har beslutats på nationell och EU‐nivå vilket innebär att utbyte av
våra två flispannor och nedstängning av flispannan på Rådaskolan är ett måste.
Beslutsunderlag
• ”Förstudie, Melleruds fjärrvärme Utökad produktionskapacitet vid Klackens panncentral
2020-08-19” Framtagen i samarbete med Erik Österlin Energikonsult AB.
• Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/530

Försäljning av mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. försälja cirka 7 500 m2 mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud till Hovdala Utveckling AB
för 96 kronor/m2 - totalt 720 tkr – enligt föreliggande avtal.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljning av mark i kvarteret Ugglan i
Mellerud enligt föreliggande avtalsförslag och underteckna avtal för kommunens räkning.
Reservationer
Daniel Jensen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Hovdala Utveckling AB vill uppföra nio parhus samt ett gemensamhetshus i kvarteret Ugglan i
Mellerud. Bostäderna avses upplåtas genom kooperativ hyresrätt/bostadsrätt eller hyresrätt.
Tomtytan är cirka 7 500 m2 och köpeskillingen är 96 kronor/m2, totalt 720 tkr.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•

Köpeavtal – Melleruds kommun/Hovdala Utveckling AB.
Karta
Plankarta – Detaljplan kvarteret Ugglan
Skiss över planerad byggnation
Geoteknisk undersökning
Miljöteknisk markundersökning
Planbeskrivning - Detaljplan kvarteret Ugglan

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. försälja cirka 7 500 m2 mark i del av kvarteret Ugglan i Mellerud till Hovdala Utveckling AB
för 96 kronor/m2 - totalt 720 tkr – enligt föreliggande avtal.
2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att slutföra försäljning av mark i kvarteret Ugglan i
Mellerud enligt föreliggande avtalsförslag och underteckna avtal för kommunens räkning.
Daniel Jensen (KD): Arbetsutskottet beslutar att inte teckna avtal med Hovdala Utveckling AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller egna
förslaget.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson
Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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§ 275

Samhällsbyggnadsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor:
• Projekt Torg och parker
Samhällsbyggnadschefen redovisar hur avsatta medel för 2020-2022 kan användas till olika
åtgärder. Vilka prioriteringar vill politikerna se? Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen
ska tillsammans ta fram ett underlag med förslag på åtgärder. Arbetsutskottet samlas
därefter för en workshop för att diskutera förslagen.
• Parkgatan (aktivitetsparken)
Samhällsbyggnadschefen informerar om att ronderingen och låsningen av grinden till
fotbollsplanen upphör eftersom mörker och väder lugnar ner användningen.
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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§ 276

Säkerhetsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap:
• Nytt från Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om ny centrumledare för
Melleruds Handel, medborgardialog 2020 (inför löfte 2021), reflektioner om covid-19
så här långt samt händelser (brott och bedrägeribrott).
• Svenska Kraftverks remiss
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om Svenska Kraftnäts remiss
om mall för dammbrottsplanering inom kommuner. En workshop genomförs i höst.
• Kommunens säkerhetspolicy
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om arbetet med revidering
av säkerhetspolicyn.
• Överenskommelse om civilt försvar
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet informerar om vad överenskommelsen
innehåller.
• Möte med polisen
Ordföranden och enhetschefen för Kommunikation och säkerhet kommer att delta i möte
med polisområdeschefen för Östra Fyrbodal m.fl. den 15 oktober 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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§ 277

Näringslivsfrågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklaren redogör för aktuella näringslivsfrågor:
• Förenkla helt enkelt
Näringslivsutvecklaren informerar om hur en funktion som företagslots skulle kunna se ut.
• Näringslivsnätet Fyrbodal och Position Väst
Näringslivsutvecklaren informerar om arbetet i olika nätverk för att främja
företagsetableringar.
• Enkät till näringslivet
Näringslivsutvecklaren informerar om ny enkät till näringslivet om kompetensbehov m.m.
• Företagsbesök
Näringslivsutvecklaren informerar om vikten av nära kontakter med företagen.
• Näringslivsstrategin
Näringslivsutvecklaren informerar om arbetet utifrån strategin.
• Näringslivsrankingen
Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunerna kommer i höst.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2020/538

Bemyndigande att utfärda anvisningar på bank- och checkräkning
för socialnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande personer bemyndigande att utfärda betalningar
på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto 8234-7 3512 3363:
T.f. socialchef
Förvaltningsekonom
Administratör
Socialsekreterare
Enhetschef IFO/Barn och Ungdom
Administratör
Administratör
Verksamhetscontroller
Enhetschef IFO/Vuxen och bistånd
Förste socialsekreterare

Gunnar Erlandsson
Claes Sundén
Camilla Andersson
Ingela Pettersson
Malin Klingborg
Niclas Nilsson
Helena Sundström
Maritha Johansson
Camilla Björk Karlsson
Camilla Karlsson

Sammanfattning av ärendet
På grund av personalförändringar inom socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgsenheten behöver nytt beslut tas vad gäller bemyndigande att utfärda anvisningar på bankoch checkräkning samt uttagsrätt på konto.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2020-08-26, § 99.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge föreslagna personer
bemyndigande att utfärda betalningar på bank- och checkräkning samt uttagsrätt på konto
8234-7 3512 3363.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson
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Dnr KS 2020/443

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartal 2/2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 2/2020).
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i
verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.
För andra kvartalet 2020 finns inga beslut som ej verkställts inom tre månader. En avslutad
rapport gällande trygghetslarm/positionslarm har återredovisats till IVO.
Beslutsunderlag
• Socialnämndens beslut 2020-08-26, § 104.
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 2/2020).
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
_________________________
Morgan E Andersson

Justerandes sign

_________________________
Eva Pärsson

Utdragsbestyrkande
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§ 280

Aktuella frågor
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor:
• Konstgräsplan
Ulf Rexefjord (SD) informerar om att Melleruds IF har bjudit in till möte den 9 september
2020 om konstgräsplanen.
• Näringslivsrådets frukostmöte/Industrigruppen
Ordföranden informerar om Näringslivsrådets möte på förmiddagen och Industrigruppens
på eftermiddagen den 10 september 2020.
• Ungdomsråd/Miljö- och hälsorådet
Ordföranden informerar om Ungdomsrådets respektive Miljö- och hälsorådets möten
den 14 september 2020.
• Kommunala funktionshinderrådet/Kommunala pensionärsrådet
Ordföranden informerar om Kommunala funktionshinderrådets respektive Kommunala
pensionärrådets möten den 15 september 2020.
• MellerudsNavet
Ordföranden informerar om MellerudsNavets årsmöte den 16 september 2020.
• Workshopen Att leda för digital transformation
Ordföranden och kommunchefen kommer att delta i en digital workshop den
17 september 2020
• Regional ledningskonferens angående covid-19
Ordföranden och kommunchefen kommer att delta i en digital ledningskonferens den
18 september 2020.
• Strategidag Dalslands turistråd
Ordföranden informerar om Dalslands Turistråds strategidag den 21 september 2020.
• P4 Väst
Ordföranden och 2:e vice ordföranden kommer att delta i en programpunkt hos P4 Väst
den 23 september 2020 om halvtid i mandatperioden.
• Invigning av Ängenäs särskilda boende
Ordförande informerar om den kommande invigningen av Ängenäs särskilda boende
den 25 september 2020 med landstinget och en mindre grupp förtroendevalda och
tjänstepersoner på plats. Övriga kan ta del av invigningen via en digital sändning via
webben.
• Bättre kommunikation/information
Ulf Rexefjord (SD) efterlyser bättre kommunikation/information från möten, t.ex. att
presentationer m.m. delges politikerna före/efter mötena.

Justerandes sign
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• Småkoms yttrande över Starkare kom m uner - m ed kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)
Ordförande och kommunchefen kommer att ta fram ett förslag till yttrande från
Melleruds kommun till arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2020.
• Lokalförsörjningsplan
Daniel Jensen (KD) lyfter behovet av att arbetet med en lokalförsörjningsplan behöver
starta om. Frågan kommer att aktiveras i och med att ny enhetschef för Tillväxtenheten
börjar sin tjänst den 14 september 2020.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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KS 2020/547

Kommunstyrelsens mål 2021
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.
2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.
Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni.
Nämnderna anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar.
Förvaltningschefen initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen
redovisas vid budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.
Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.
Efter att styrelsen/nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta
fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål
diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans
med nämndens förslag till taxor och avgifter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021
utifrån redovisat förslag och förutsättningar samt förd diskussion.
2. uppdraget delredovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 6 oktober och
kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2020.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen
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Dnr KS 2020/416

Rekrytering av socialchef
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med socialnämndens ordförande och
Bengtsfors kommuns representanter, fortsätta beredningen av ärendet utifrån förd
diskussion och
2. ge kommunchefen i uppdrag att genomföra förhandlingar med fackliga organisationer och
förbereda anställningsavtal.
3. uppdraget återrapporteras vid arbetsutskottets sammanträde den 22 september 2020.
Sammanfattning av ärendet
Då socialchefen Malin Johansson har slutat sin anställning har kommunen genomfört ett
rekryteringsarbete för att tillsammans med Bengtsfors kommun kunna anställa en ny
gemensam förvaltningschef för de båda kommunernas socialförvaltningar.
19 personer har sökt tjänsten och tre har intervjuats.
Kommunchefen redogör för genomförd referenstagning tillsammans med berörda parter m.m.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag
att, tillsammans med Bengtsfors kommuns representanter, fortsätta beredningen av ärendet
utifrån förd diskussion och redovisning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign
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