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  Utdragsbestyrkande 

Plats och Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 23 maj 2012, 

sammanträdestid klockan 18.00 – 20.35 

 

Beslutande Enligt närvarolista 

  

 

 

 

Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista 

 
 
 

  

  

 

 

Tjänstemän Ingrid Engqvist, chefssekreterare    

Sarah Isgren, projektledare  § 39 

Björn Lindquist, ekonomichef  § 40 

 

    

   
Personalföreträdare  

 

Övriga Irma Säterstam, Västra Götalandsregionen § 38 

Ronny Larsson, Västra Götalandsregionen § 38 

Evert Magnusson, ordf. kommunens revisorer § 41   

Erik Johansson, kommunens revisorer § 41 

Gunilla Döse, kommunens revisorer  § 41 

Inger Råberg, kommunens revisorer  § 41 

 

 

Utses att justera Johanna Nordström (S) och Barbro Prästbacka (V) 

Ersättare Gunnar Karlsson (C) och Mats Svartling (S) 

 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor 2012-05-28, klockan 14.00 

 

Underskrifter Sekreterare .............................................................................................. Paragrafer 38 - 55 
  Ingrid Engqvist 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 
  Stig Larsson  

 Justerande ............................................................................................................................. ................. 

 Johanna Nordström                   Barbro Prästbacka  

 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Kommunfullmäktige 
 

Sammanträdesdatum 2012-05-23 
 

Datum för 2012-05-29 Datum för 2012-06-20 
anslags uppsättande  anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

 

Underskrift ........................................................................................................ 

Ingrid Engqvist                                   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Närvarolista 

  Närvarande  Närvarande 

Ledamöter Parti Ja Nej Ersättare Ja Nej 

Johnny Stücken S X     

Robert Svensson C X                                          

Patrik Tellander M X     

Kerstin Nordström S X     

Peter Ljungdahl C  X ---   

Sture Torstensson S X     

Daniel Jensen KD X     

Eva Pärsson M X     

Pål Magnussen V X     

Katarina Norgren S X     

Stig Larsson FP X     

Eivor Östergren C X     

Per-Erik Sjöösten SD X     

Harald Ericson M  X Henrik Nilsson X  

Ola Johansson S  X Karl-Axel Nordström §§ 38-48 X  

Sarah Isgren MP X     

Per-Olof Hilmér C X     

Lisbeth Berglöv KD X     

Christine Andersson S X     

Bengt-Arne Enander M X     

Einar Pettersen KIM X     

Tommy W Johansson S X     

Barbro Prästbacka V X     

Helena Karlsson-Hultman C X     

Albulena Sadiki S  X ---   

Anette Levin FP X     

Roland Björndahl M X     

Rune Stenén C X     

Peter Bjarting -  X ---   

Michael Melby S X     

Zoran Firis KD  X ---   

Georg Eriksson M X     

Franklin Kanyinda S X     

Helena Sundström C X     

Tony Johansson MP X     

Mats Svartling S X     

Kent Palm V X     

Susanne Björk-Jensen M  X ---   

Gunnar Karlsson C X     

Johanna Nordström S X     

Florence Jonasson S X     
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 38  Information om patientsäkerhetsnämnden och patientsäkerhetslagen  

 

4 

§ 39 Projekt Nätverk för utveckling av kultur och värderingar, redovisning av 

Melleruds kommuns resultat i enkäterna 

 

5 

§ 40 Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2011  

 

6 

§ 41 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2011 

 

7 

§ 42 Disponering av över- och underskott 

 

8 

§ 43 Delårsrapport 1 - prognosbokslut 2012 

 

9 

§ 44 Finanspolicy, revidering 

 

10 

§ 45 Västtrafik AB - årsredovisning för 2011  

 

11 

§ 46 Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning för 2011  

 

12 

§ 47 Avtal Hälso- och sjukvårdsansvar 2012-2016 

 

13 

§ 48 Detaljplan för Svarven 3 m.fl., antagande  

 

14 

§ 49 Motion om att Melleruds kommun ska köpa in det mest nedgångna huset 

bland "Torstenssonhusen" och låta gymnasieskolans elever renovera det  

för vandrarhemsboende och ungdomslägenheter, besvarande 

 

15 

§ 50 Aktgranskning LSS, revisionsrapport 

 

16 

§ 51 Upphandlingsrutiner inom kultur- och utbildningsnämnden,  

revisionsrapport  

 

17 

§ 52 Ledning och styrning inom kultur- och utbildningsnämnden i Melleruds 

kommun, revisionsrapport  

 

18 

§ 53 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om slutsatserna av 

revisionsrapporten avseende upphandlingsrutiner inom kultur- och 

utbildningsnämnden, besvarande 

 

19 

§ 54 Nytillkomna motioner 

 

20 

§ 55 Anmälan om inkomna ärenden 

 

21 

 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum sida  

Kommunfullmäktige 2012-05-23 4

  

 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 38   

 

Information om patientsäkerhetsnämnden och patientsäkerhetslagen  

 

Ronny Larsson och Irma Säterstam från Västra götalandsregionens patient-

säkerhetsnämnd informerar om nämndens organisation, verksamhet, roll och 

statistik över inkomna ärenden. Vidare informerar de om patientsäkerhetslagen 

som trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet är att göra vården säkrare och att  

det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling.  

 

Den nya patientsäkerhetslagen innebär bland annat följande: 

 Vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-

arbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivarna får 

också en skyldighet att utreda händelser som lett till eller hade kunnat leda till 
vårdskada.  

 Ansvaret för att pröva klagomål från patienter flyttas från Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) till Socialstyrelsen. Disciplinpåföljderna 

varning och erinran ersätts bland annat av en utökad möjlighet att rikta kritik 
och vidta åtgärder mot såväl vårdgivare som hälso- och sjukvårdspersonal.   

 Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för 

patientsäkerheten ska av vårdgivaren rapporteras till Socialstyrelsen.   

 Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utvidgas. Vid 

beslut om treårig prövotid ska det fastställas en prövotidsplan för den 
legitimerade.   

 Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras till att involvera sig i 

patientsäkerhetsarbetet.   

 Om apotekspersonal har skäl att anta att en läkares eller tandläkares 

förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och 
beprövad erfarenhet ska detta anmälas till Socialstyrelsen.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum sida  

Kommunfullmäktige 2012-05-23 5

  

 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 39 Dnr KS 2011/168.106 

 

Projekt Nätverk för utveckling av kultur och värderingar, redovisning av 

Melleruds kommuns resultat i enkäten____________________________ 

 

Bakgrund 

 

Under 2010 genomfördes Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Preera 

ett pilotprojekt där sex kommuner provade på att mäta kultur och värderingar i 

verksamhetsorganisationen. Pilotprojektets syfte var i första hand att prova ett nytt 

verktyg och om det kunde appliceras på den offentliga verksamheten. Verktyget 

används i näringslivet och för nationella undersökningar av samhällskultur.  

 

Upplägget för nätverket är att utifrån en helhetssyn på kommunen som både 

serviceleverantör och demokratiaktör dels kartlägga rådande kultur och värderingar 

vid två olika tillfällen men framför allt arbeta med förändringsprocessen. 

Kommunerna som deltar i nätverket kommer att få hjälp med att återkoppla 

resultaten i kommunen.  

 

Målet med projektet är att 

  

 Nätverket skall genom en tidigare beprövad metod ta fram helhetsbilder kring 

vilken kultur och värderingar som råder i kommunen utifrån de tre perspektiven; 

medarbetare, förtroendevalda samt medborgare. 

 Utarbeta metoder som kan stödja kommunerna i deras förändringsarbete både 

vad gäller att skapa förståelse och dialog kring uppkomna resultat men också 

kring hur man kan skapa en förändring kring kultur och värderingar. 

 

Nätverket vänder sig till ledande tjänstemän och politiker i kommuner och landsting 

som ser ett stort värde i att sitt utvecklingsarbete inte bara arbeta med struktur-

förändringar utan även kulturförändringar. 

 

Projektledaren redovisar Melleruds kommuns resultat i enkäten utifrån svar från 

medarbetare, kommuninvånare och förtroendevalda och hur kommunen nu utbildat 

samtliga chefer till handledare i det fortsatta projektarbetet. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 40 Dnr KS 2012/86.042       

 

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2011 

 

Bakgrund 

 

Årsredovisning för koncernen Melleruds kommun 2011 föreligger. Den uppvisar  

ett positivt resultat med 11,1 Mkr för kommunen och ett positivt resultat med  

12,6 Mkr för koncernen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2012, § 55, att  överlämna årsredovisning 

2011 till revisorerna och kommunfullmäktige. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Årsredovisning 2011.  

Arbetsutskottets beslut 2012-04-17, § 142. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 55. 

 

 

Yrkanden 

 

Tony Johansson (MP) och Anette Levin (C): Kommunfullmäktige godkänner 

årsredovisning för år 2011.  

 

 

Kommunfullmäktige beslut  

 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Ekonomichefen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 41 Dnr KS 2012/86.042       

 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2011 

 

Bakgrund 

 

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2011.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.  

 

Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning godkänns.  

Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och 

ger därmed en rättvisande bild av Melleruds kommuns resultat och ställning. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Revisionsberättelse för år 2011 med bilaga. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut  

 

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja  

 

 Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2011. 

 

 Socialnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2011.  

 

 Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet  

    för år 2011. 

 

 Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2011. 

 

 Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2011. 

 

 Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2011. 

 

 

Protokollsanteckning 

 

Vid behandlingen av frågan om ansvarsfrihet deltar inte nämndledamöter och 

ersättare i ärendets handläggning när det avser deras respektive nämnd. 

 

 

Expedieras  

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Ekonomichefen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 42 Dnr KS 2012/86.042 

 

Disponering av över- och underskott 

 

Efter genomförd bokslutsdialog föreligger förslag på disponering av över-  

och underskott. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 9 mars 2012, § 87, att nämnder med underskott ej 

behöver ta med sig detta till år 2012. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Arbetsutskottets beslut 2012-03-09, § 86. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 56. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för år 2012 tilläggsbudgetera så att 

 

 250 tkr av kommunstyrelsens resultat överförs för delfinansiering av 

feriearbeten, 

 

 kultur- och utbildningsnämnden får ta med sig årets resultat, 383 tkr, för 

delfinansiering av kulturbruk och extra avskrivningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunchefen 

Ekonomichefen 

Administrative chefen 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Kulturbruket på Dal
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 43 Dnr KS 2012/245.042        

 

Delårsrapport 1 - prognosbokslut 2012 

 

Bakgrund 

 

Första delårsrapporten/prognosbokslutet för 2012 visar ett positivt resultat på 10,3 

Mkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 12,3 Mkr och 

med budgeterat resultat efter tilläggsbudget 11,7 Mkr. 

 

Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 

3,6 Mkr bättre än årets budget. Skatt och bidrag är 2 Mkr bättre än 

budget. Finansnettot beräknas underskrida anslagen med 133 tkr. 

 

Kommunstyrelsen gav den 9 maj 2012, § 60, byggnadsnämnden, kultur- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen (samhällsbyggnads-

förvaltningen) i uppdrag att arbeta för en budget i balans. Vidare fick  kommun-

chefen i uppdrag att, tillsammans med förvaltningscheferna, redovisa förslag till 

åtgärder för en budget i balans vid arbetsutskottets sammanträde den 4 juni 2012. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Delårsrapport 1/prognosbokslut 2012. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 162. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 60. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras  

Revisionen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 44 Dnr KS 2012/218.003        

 

Finanspolicy för Melleruds kommun 

 

Bakgrund 

 

Kommunens finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och 

riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande områden: 

 

 beslutanderätt, organisation och rapportering 

 koncernsamordning av finansverksamheten 

 likviditetsplanering 

 upplåning och leasing 

 placering 

 utlåning 

 försäkringsinstrument 

 borgensåtaganden 

 

Behov av att förändra finanspolicyn finns av två skäl: 

 

1. Tydliggöra regler för förvaltningsuppdrag 

2. Ge möjlighet att leasa fordon 

 

Sammanfattning 

  

För att tydliggöra vilka regler som gäller för förvaltade donationsstiftelsers medel, 

så föreslås att finanspolicyns 2.2.1 under Kommunstyrelsen kompletteras med  

”medelsförvaltning av beslutade förvaltningsuppdrag, t.ex. donationsstiftelse ska 

ske i enlighet med denna finanspolicy om det i förvaltningsuppdraget inte beslutats 

om annat.” 

 

För att på ett lättare sätt kunna leasa fordon till verksamheten, föreslås att 4.11 

får tillägget, ”finansiell leasing för köp av fordon kan ske utan särskilt beslut av 

kommunfullmäktige. Men i övrigt med iakttagande av delegeringsregler för 

upplåning.”  

 

Beslutsunderlag 

 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-04-24. 

Förslag till reviderad finanspolicy. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 161. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 59. 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige fastställer finanspolicy enligt föreliggande förslag. 

 

Expedieras 

Samtliga nämnder, revisionen, ekonomichefen och KFS
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 45 Dnr KS 2012/129.042        

 

Västtrafik AB - årsredovisning för 2011 

 

Bakgrund 

 

Västtrafik AB har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för 

verksamhetsåret 2011. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Västtrafik AB:s årsredovisning för 2011. 

Arbetsutskottets beslut 2012-04-03, § 105. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 57. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner Västtrafik AB:s årsredovisning och revisions-

berättelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Västtrafik AB
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 46 Dnr KS 2012/152.042       

 

Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning för 2011 

 

Bakgrund 

 

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har fastställt bokslut och 

årsredovisning för år 2011 som inkluderar resultat- och balansräkning, 

revisionsberättelse, verksamhetsberättelse 2011 samt revisions-PM. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning år 2011. 

Arbetsutskottets beslut 2012-04-03, § 106. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 58. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund 

beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2011. 

 

 

Jäv 

 

Robert Svensson (C) och Johnny Stücken (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Fyrbodals kommunalförbund 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 47 Dnr KS 2012/187.050        

 

Avtal Hälso- och sjukvårdsansvar 2012-2016 

 

Bakgrund 

 

Nuvarande avtal om ansvarsfördelning mellan kommun och region avseende hälso- 

och sjukvården till länets invånare är uppsagt. Nytt avtal skall gälla från 1 april 

2012. Avtalet är framtaget gemensamt mellan de båda huvudmännen kommun och 

region genom partsammansatta grupper.  

 

Avtalet är antaget den 3 november 2011 i det politiska samrådet mellan VästKom 

och Västra Götalandsregionen, i VästKoms styrelse den 6 december 2011 och i  

Regionstyrelsen den 7 december 2011.  

 

Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 9 februari 2012, § 2, att 

rekommendera kommunerna att godkänna förslaget till nytt Hälso- och 

sjukvårdsavtal 2012-2016. Enligt § 14 i avtalet gäller avtalet under förutsättning 

att det godkänns av regionfullmäktige och kommunfullmäktige i samtliga 

kommuner i Västra Götaland.  

 

Socialnämnden har den 27 mars 2012, § 31,  föreslagit att kommunfullmäktige 

godkänner avtalet. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal 2012-2016. 

Förbundsdirektionens i Fyrbodals kommunalförbund beslut 2012- 02-09, § 2. 

Socialnämndens beslut 2012-03-27, § 31. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 151. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 52. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner nytt Hälso- och sjukvårdsavtal för 2012-2016  

enligt föreliggande förslag. 

 

 

 

 

Expedieras 

Fyrbodals kommunalförbund  

Socialnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 48 Dnr 2009.212.214        

 

Detaljplan för Svarven 3 m.fl., antagande 

 

Bakgrund 

 

Ett förslag till detaljplan har upprättats av Contecton Arkitekter Fyrstad AB för 

kvarteret Svarven m.m. i Mellerud på uppdrag av Melleruds kommun.  

 

Planens syfte är att avstycka mark i anslutning till fastigheterna Svarven 1 och 2 

för verksamheter. Idag utgörs denna mark av gata och mark för bostadsändamål. 

 

Byggnadsnämnden har den 13 april 2011, § 76, beslutat att, efter ändring att 

bostadsändamål för Lyckan 9 ändras till bostads- och kontorsändamål, godkänna 

detaljplaneförslaget och skickat ut det för samråd.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2011, § 144, att framföra önskemål om ett 

förtydligande av text på sidan 12 avseende markanvändning men hade i övrigt 

inget att erinra mot förslag till detaljplan för kvarteret Svarven. 

 

Byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2011, § 147, att stadsarkitektens 

samrådsredogörelse godkänns och att utställningshandling kan upprättas där 

synpunkterna i samrådsredogörelsen beaktas. 

 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning under perioden 18 juli –  

19 augusti 2011 och ett utställningsutlåtande har upprättats av stadsarkitekten. 

 

Byggnadsnämnden beslutade den 14 september 2011, § 196, att godkänna 

utställningsutlåtandet. Planen ska ändras enligt utlåtandet vilket innebär att handel 

tillåts – dock inte livsmedel. Ny utställningshandling har upprättats och ställs ut 

under perioden 2 – 30 januari 2012. Stadsarkitekten har upprättat ett 

utställningsutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslutade den 29 februari 2012, § 29, att godkänna 

utställningsutlåtandet efter vissa justeringar och att föreslå kommunfullmäktige att 

anta detaljplanen. 

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till detaljplan för kvarteret Svarven m.fl. – antagandehandlingar. 

Byggnadsnämndens beslut 2012-02-29, § 29. 

Arbetsutskottets beslut 2012-04-03, § 104. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 62. 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Svarven 3 m.fl. enligt föreliggande förslag. 

 

Expedieras Byggnadsnämnden 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 49 Dnr 2009.821.294 

 

Motion om att Melleruds kommun ska köpa in det mest nedgångna huset 

bland "Torstenssonhusen" och låta gymnasieskolans elever renovera det 

för vandrarhemsboende och ungdomslägenheter, besvarande__________ 

 

Bakgrund 

 

Pål Magnussen (V) har den 21 oktober 2009 lämnat in en motion om att Melleruds 

kommun ska köpa in det mest nedgångna huset bland ”Torstenssonhusen” och  

låta gymnasieskolans elever renovera det för vandrarhemsboende och ungdoms-

lägenheter. 

 

Arbetsutskottet remitterade den 3 november 2009, § 283, motionen till 

kommunchefen för beredning. 

 

Sammanfattning  

 

Ungdomar från Mellerud som utbildar sig inom byggbranschen går antingen ett 

program i en grannkommun eller lärlingsprogrammet i Mellerud. I vårt 

lärlingsprogram förläggs de praktiska kurserna till olika byggföretag där det finns 

en ansvarig handledare. Eleverna är hos olika företag i kommunen och gör sin 

praktik. Det innebär att eleven finns på en byggarbetsplats tillsammans med sin 

handledare. Det finns alltså ingen möjlighet att klara ett så stort renoveringsprojekt 

med elever från lärlingsprogrammet. 

 

Det finns redan vandrarhem i kommunen och det finns möjlighet till enklare boende 

på ett flertal platser. Om vandrarhemmet ska drivas av kommunen kan det leda till 

osund konkurrens gentemot de privata aktörerna om verksamheten helt eller delvis 

bekostas av skattepengar.  

 

Beslutsunderlag 

 

Förslag till motionssvar. 

Arbetsutskottets beslut 2012-04-17, § 132. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 65. 

 

Yrkanden 

 

Pål Magnussen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 

Expedieras 

Pål Magnussen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 50 Dnr KS 2012/4.007        

 

Aktgranskning LSS, revisionsrapport 

 

Bakgrund 

 

Deloitte har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

aktgranskning inom LSS i Melleruds kommun. Uppdragets syfte är att genom  

att ta del av ett antal LSS-ärenden verifierar att beslutat regelverk följs.  

Den 31 december 2011 överlämnades en revisionsrapport - Aktgranskning LSS. 

 

Efter genomförd granskning avger kommunens revisorer följande 

förbättringsförslag: 

 

 Nämnden lyfter delegationen för vissa insatser (exempelvis för personlig 

assistent och för bostad med särskild service) eftersom de kan vara 

kostnadsdrivande och ibland ställa krav på investeringar. 

 

 Stringensen i utredningarna kan öka genom att konsekvent använda samma 

rubriker. 

 

 Nämnden bör överväga införandet av rutiner och riktlinjer för 

biståndsbedömningen. 

 

 Nivån på läkarintygen är mycket varierande. Förvaltningen bör på ett tydligare 

sätt tala om vad som ska bedömas i läkarintyget. 

 

Socialnämnden ska svara kommunens revisorer senast den 17 februari 2012. 

 

 

Sammanfattning 

 

Socialnämnden beslutade den 27 mars 2012, § 29, att ändra delegering för beslut 

om insatser i form av familjehem, bostad med särkskild service eller annan 

anpassad bostad, daglig verksamhet samt personlig assistent. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Revisionsrapporten Aktgranskning LSS. 

Socialnämndens beslut 2012-03-27, § 29. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 153. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 54. 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 51 Dnr KS 2012/142.007        

 

Upphandlingsrutiner inom kultur- och utbildningsnämnden, 

rapport__________________________________________ 

 

Bakgrund 

 

Kommunens revisorer har den 14 mars 2012 överlämnat en granskningsrapport  

avseende Upphandlingsrutiner inom kultur- och utbildningsnämnden. Syftet med 

granskning är att klargöra hur genomförda inköp är upphandlade och i så fall hur 

de förhåller sig till LOU och av fullmäktige beslutad policy för inköp och 

upphandling. 

 

Kommunrevisorernas övergripande revisionsfråga är om nämnden har en tillräcklig 

intern kontroll avseende upphandlingsförfaranden och deras underliggande 

revisionsfrågor är om förvaltningens konsultmedverkan är motiverad utifrån 

uppgifterna och de upphandlingsmässigt hanterade på ett riktigt sätt samt om 

köpet av elevdatorer är hanterade på ett korrekt sätt enligt LOU. 

 

Kommunens revisorer rekommenderar kommunen att 

 

 Stärka kommunens interna rutiner avseende inköp och upphandling för att 

säkerställa att LOU och interna regelverk efterlevs. 

 

 Stärka planering och förbättra underlagen som ligger till grund för beslut om 

framtida projekt, både avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar och mål. 

 

 Se över bokföring avseende konsulttjänster i syfte att stärka möjligheten till 

kostnadsuppföljning. 

 

Revisorerna vill senast den 20 april 2012, från kommunstyrelsen, få svar på vilka 

kommunövergripande åtgärder som planeras med anledning av rapporten. 

 

Arbetsutskottet gav den 3 april 2012, § 119, kommunchefen i uppdrag att bereda 

ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2012, § 61, att överlämna 

yttrande över revisionsrapporten till kommunens revisorer enligt föreliggande 

förslag. 

 

Beslutsunderlag 

 

Revisionsrapporten  Upphandlingsrutiner inom kultur- och utbildningsnämnden,  

Kommunchefens och ekonomichefens förslag till yttrande till revisorerna. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 163. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 61. 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 52 Dnr KS 2011/566.007             

 

Ledning och styrning inom kultur- och utbildningsnämnden i Melleruds 

kommun, revisionsrapport______________________________________ 

 

Bakgrund 

 

Kommunens revisorer har den 14 mars 2012 överlämnat en granskningsrapport  

avseende Ledning och styrning inom kultur- och utbildningsnämnden i Melleruds 

kommun. 

 

Kommunrevisorerna bedömer sammanfattningsvis, efter genomförd granskning,  

att kultur- och utbildningsnämndens ledning och styrning inte är effektiv och  

rekommenderar nämnden att 

 

 Förbättra sina styrnings- och ledningsprocesser inklusive uppföljningsrutiner, 

 Utveckla undervisning, organisation och metoder kopplat till resursfördelning, 

 Basera den utvecklingen på bland annat analyser och åtgärdsförslag avseende 

höjning av kunskapsresultaten, 

 Arbeta med att utveckla kulturen inom organisationen så kulturen stödjer detta 

utvecklingsarbete, 

 Ta fram en åtgärdsplan med tidsplan utifrån rapportens iakttagelser. 

 

Revisorerna vill senast den 20 april 2012, från kommunstyrelsen, få svar på vilka 

kommunövergripande åtgärder som planeras med anledning av rapporten. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 maj 2012, § 54, att överlämna yttrande över 

revisionsrapporten till kommunens revisorer enligt reviderat förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Revisionsrapporten Ledning och styrning inom kultur- och utbildningsnämnden i 

Melleruds kommun. 

Kommunchefens förslag till yttrande till revisorerna. 

Arbetsutskottets beslut 2012-05-08, § 165. 

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-09, § 54. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 53 Dnr KS 2012/151.007       

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om slutsatserna av 

revisionsrapporten avseende upphandlingsrutiner inom kultur- och 

utbildningsnämnden, besvarande____________________________ 

 

Bakgrund 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2012, § 36, att medge att interpella-

tionen får väckas och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för 

besvarande vid nästa sammanträde. 

 

Tony Johansson (MP) vill ha svar på följande frågor: 

 

1. Med hänsyn tagen till revisionsrapporten avseende upphandlingsrutiner inom 

kultur- och utbildningsnämnden – hade du i din roll som kommunstyrelsens 

ordförande kunnat agera för att förhindra denna djupa kris inom kultur- och 

utbildningsförvaltningen? 

 

2. Vilka åtgärder är du i din roll som kommunstyrelsens ordförande beredd att  

vidta för att tillgodose de medskick som revisorerna gör i sin rapport och för  

att återupprätta förtroendet för kultur- och utbildningsförvaltningen? 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellation. 

 

 

Tony Johansson (MP) tackar för svaret på interpellationen. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Kommunfullmäktige godkänner interpellationssvaret. 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Tony Johansson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 54   

 

Nytillkomna motioner 

 

Motioner  Inlämnad av 

 

Dnr KS 2012/219.027 

Motion om att förbättra skrivkunnigheten bland 

chefer i kommunen 

 

Sarah Isgren (MP) 

 

Dnr KS 2012/263.052 

Motion om avskaffandet av LOV (Lagen Om 

Valfrihetssystem) inom vård- och omsorgs-

verksamheten i Melleruds kommun 

 

Barbro Prästbacka (V) 

Pål Magnussen (V) 

Kent Palm (V) 

 

 

Kommunfullmäktige beslut  

 

Kommunfullmäktige medger att motionerna får väckas och överlämnar dem till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Kommunstyrelsen 

Motionärerna
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 55   

 

Anmälan om inkomna ärenden 

 

 Dnr KS 2012/202.042 

  

Norra Älvsborgs Räddningstjänst (NÄRF), årsredovisning 2011. 

 

 Dnr KS 2012/255.042 

 

Dalslandskommunernas kommunalförbund, årsredovisning 2011. 

 

 Dnr KS 2012/257.007 

 

Granskning av årsredovisning 2011, revisionsrapport. 

 

 

Kommunfullmäktige beslut  

 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

 


