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Information
Kan du inte närvara?
Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet.
Anmälan sker till respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett.
Denna person ansvarar för att ersättare kallas och rapporterar detta till
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller telefon 0530-181 04
senast klockan 12.00 sammanträdesdagen.
Adressändring?
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående
anmälas till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.
Motioner
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan
12.00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet.
Motion som kommer in senare får motionären själv kopiera upp om den ska
lämnas på sammanträdet.
Interpellation
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att
ställa den.
Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt
interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan
kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.
Fråga
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet
senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser
att ställa den. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har
ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller
telefon 0530-181 04.
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Dnr KS 2ol9/289

Skattesats för Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

2O2O

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2O2O med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. $ B i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommunfullmäktige före oktober månads utgång
Det framtagna förslaget till budget 2020 innehåller förslag till oförändrad
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
. Försla9 till budget för 2020 och plan 2O2L-2022

o Arbetsutskottets beslut 2OI9-O5-28, S 154.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, 5 135.
BITAGA
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2079/2Bg

Skattesats för Melleruds kommun 2020
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. g B i kommu-nallagen s^ka skattesatsen fastställas av kommunfuttÅattige fore oktober månads utgång
Det framtagna förslaget till budget 2020 innehåller förslag till oförändrad
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona.

Beslutsunder!ag

.
.

Förslag till budget för 2020 och plan 202L-2O22
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, I 154.

Förslag

til! beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats for år 2020 med
22:6O kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag'

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Dnr KS 2AL9/289

Skattesats för Melleruds kommun 2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer oförändrad skattesats för år 2020 med
22:60 kronor per skattekrona enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. $ B i kommunallagen ska skattesatsen fastställas av kommun-

fullmäktige före oktober månads utgång

Det framtagna förslaget till budget 2020 innehåller förslag till oforändrad
kommunal skattesats med 22:60 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
. Förslag till budget för 2O2A och plan 2A27-2022

till beslut

på samrnanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer oforändrad skattesats for
är 202O med 22:60 kronor per skattekrona enligt foreliggande förslag,
Förslag

Beslutsgång
Ordförande frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Dnr KS 2OL9/62

Budget 2O2O, plan 2O2l-2O22
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmå|.

2. fastställa verksamhetsplan för 202L-2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. S 10 i kommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag
o Förslag till budget för 2020 och plan 2O2L-2O22.

.
r
.
.
r
r
r
.
r

Byggnadsnämndens beslut 2019-04-24, 5 59.
Socialnämndens beslut 2Ol9-O4-24, 5 5 78.
Yttrande/yrkande budget 2O2O, plan 2021-2022 (S)
Protokollsanteckning från (SD)
Arbetsutskottets beslut 2Ol9-O5-28, 5 154.
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-29, g 49.
Protokoll 2019-05-29 MBL 5 11.
Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, 5 1BB.
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, 9 L36.
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Budget 2O2O, plan 2OZL-2O22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmå|.

2. fastställa verksamhetsplan för 202I-2022.

Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar
sig mot beslutet till förmån for eget förslag.
Ulf Rexetjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
for eget förslag.

Sarnrnanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. 5 10 ikommunallagen ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige fore november månads utgång.

Beslutsunderlag
. Försla9 till budget för 2020 och plan 2O2I-2O22.
r Byggnadsnämndens beslut 2079-04-24, 5 59.

.
.
'.
.
o

Socialnämndens beslut 2079-04-24, g 9 78.
Yttrande/yrkande budget 2O2O, plan 2021-2022 (S)
Protokollsanteckning från (SD)
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-05-29, g 49.
Protokoll 2019-05-29 MBL g 11.
Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, 5 1BB.

Förslag

til! beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M), Daniel Jensen (S) och
Peter Ljungdahl (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmå|.

2. fastställa verksamhetsplan för 2027-2O22.
Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets forslag med följande ändringar:
De föreslagna besparingar på kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och
utbildningsnämnden i tjänstemannaforslaget 2020 utgår och att förslaget till
inriktning på ram för 2O20 fastställs utan dessa besparingar. Finansiering sker
med minskat resultatmå1.
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Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag med fdljande ändringar:
1. Den frivilliga delen av kulturskolan läggs ner, sparar 3 400 tkr

2. Kulturbruket sparar 500 tkr och i samband med detta uppmanas att se över sin
verksamhet i syfte att få den mer affärsmässig och vinstdrivande.
3. Föreningsbidragen minskas med 300 tkr (ca 15o/o) alla former av bidrag till
föreningar som grundas på etnicitet utgår helt.
Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets forslag med följande tillägg:

1. Kommunen utreder möjligheten att införa s.k. "Utmanarrätt" för att effektivisera
våra verksamheter.

2. Kommunen utarbetar en assimileringspolicy att ersätta vår nuvarande
integ rationspo licy.

3. Kommunen inför ett separat migrationspolitiskt bokslut.

Beslutsgång

1

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Michael Melbys förslag och finner
ko m m u nstyre lsen bifa ler a rbetsutskottets förslag.

att

I

Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst till Michael Melbys förslag.

Omröstningsresultat

1

Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag och tre nej-röster för Michael Melbys
förslag och två som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt arbetskottets förslag.

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl
Daniel Jensen
Sofia Falander
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morqan E Andersson

Parti
(c)

Ersättare

(KD
(MP)

Ludwig Mossberq

(M)
(KIM)

I{ei

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

(SD)
(SD)

(c)
6
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Beslutsgång 2
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Rexetjords
ändringsforslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst till avslag på Rexefjords ändringsfcirslag
Nej-röst till bifall till Rexefjords ändringsforslag,

Omröstnångsnesultat 2
Med sex ja-röster för avslag på Rexetjords förslag och två nej-röster för bifall till
Rexetjords förslag och tre som avstår beslutar kommunstyrelsen att avslå förslaget

Ordinarie Iedamöter

Parti
(c)

Peter Liunqdahl
Daniel Jensen
Sofia Falander
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morgan E Andersson

(KD
(MP)

Ersättare

Partl

Ja

Nei

X

(M)

Ludwiq Mossberg

(M)
(KIM)

X

X

(s)
(s)
(s)

X
X
X

(SD)
(SD)

X
X

(c)

X

Summa

6

1

Beslutsgång 3
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Rexefjords
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Omröstning begärs
Ordförande godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst till avslag på Rexefjords tilläggsforslag.
Nej-röst till bifall till Rexefjords tilläggsforslag.

Omröstningsresultat

3

Med nio ja-röster för avslag och två nej-röster för bifall
beslutar kommunstyrelsen avslå förslaget.

Justerandes sign

till Rexetjords förslag
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Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl
Daniel Jensen
Sofia Falander
Eva Pärsson
Jörqen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel
Morqan E Andersson
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Parti
(c)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)

Ersättare

20

Parti

Ja

Nej

X
X

Ludwiq Mossberq

(M)

X
X

(s)
(s)
(s)

X
X
X

rSD)
(SD)

X
X

(c)

X

9
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Avstår

Ändrings/ Tilläggsyrkanden ärende 14
Kom m u nstyrelsen 2019 -06-L2
Sverigedemokraterna i Mellerud menar att tiänstemannaförslaget till budget2020
behöver vissa omfördelningar av medel för att svara upp till våra politiska
prioriteringar. Vi vill inte spara på våra skolenheter, vi menar att skolan inte tål
ytterligare besparingar. De skulle snarare behöva utökade resurser. Våra barns
skolgång är en investering i framtiden, skolan måste få kosta, samtidigt som vi tar
ansvar för ekonomin.
Därför yrkar vi att medel påförs våra grundskoleenheter samt gymnasium genom
föliande ändringsyrkanden:

Au:

frivilliga delen av kulturskolan läggs ner, sparar 3 400 000 kr
2. Kulturbruket sparar 500 000 kr och i samband med detta uppmanas att se över sin
verksamhet i syfte att få den mer affärsmässig och vinstdrivande.
3. Föreningsbidragen minskas med 300 000 kr (ca L|o/o) alla former av bidrag till
föreningar som grundas på etnicitet utgår helt.
1. Den

När det gäller den mer långsiktiga synen på våra ekonomiska förutsättningar tror vi att
de som är nya i Sverige lyckas bättre med sin etablering om vi överger den
mångkulturella tanken och ersätter vår nuvarande integrationspolicy med en helt ny
assimileringspolicy som tar sikte på sammanhållning, gemensam identitet och
anammande av Svensk kultur. Att vi lyckas med detta har i allra högsta grad bäring på
vår ekonomi. Vi har, som det påpekas i budgetförslaget tre gånger så stor arbetslöshet
bland utrikes födda.

Vidare tänker vi att när vi ser vilka påfrestningar den kommunala ekonomin kommer
utsättas för framöver så måste kärnverksamheterna prioriteras och om möiligt
effektiviseras eller privatiseras. En möjlighet till detta är att införa så kallad
utmanarrätt för de av våra verksamheter som lämpar sig för ändamålet. Utmanarrätten

12

är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads som
kvalitetsmässigt. Kommunen utformar uppdraget, kraven och uWärderingskriterierna i
förfrågningsunderlag och avtal.
Därför har vi följande tilläggsyrkanden för att föra Mellerud in i framtiden:

Att:
utreder möjligheten att införa s.k. "Utmanarrätt" för att effektivisera
våra verksamheter.
2. Kommunen utarbetar en assimileringspolicy att ersätta vår nuvarande
integrationspolicy.
1. Kommunen

3. Kommunen inför ett separat migrationspolitiskt bokslut.

13

il

I1
ta

{t

tl

Personalenheten
MELLERUDS KOMMUN

'h
MBL 5 11 ayseende budget 2020
Plats: Grindstadrummet, Kommunhuset Mellerud
Datum och tidr 29 maj 2019 kl, 13:30

Närvarander
Från arbetsgivaren:

Sophia Vikstrcim Näruarar ej
Björn Lindquist, Ekonomichef
Jeanette Johansson, HR-chef
Kallade Irån personalor:ganisatioserna :
Christina Melin, Kommunal
Sanna Unefäldt, Akademikeförbundet SSR
Rosita Olsson, LR

Ulrika Mellander, Vårdförbundet
Maria Nordgren, Lärarförbundet
Samina Nadeem, Vision - Näruarar ej
Gunilla Andersson, Fysioterapeuterna - Näruarar ej
Helena Larsson, Arbetsterapeuterna - Näruarar ej

Förhandling avseende MBI S 11

1.
g 2.
5

-

Budget 2020

Arbetsgivaren har kallat till förhandling avseende budget 2020.
Ekonomichefen redogör för förslag till budget 2020. Handlingarna bifogas protokollet.
Förslag till beslut;
oförändrad skattesats 22:60
Budgetrama r en ligt förslag

Investeringsbudget 107 mkr
Borgensram till AB Mellerudsbostäder. Oförändrad, 190 mkr.
Låneram, en utökning med 105 mkr for att därefter uppgå till 401,3 mkr,

53.

Kommunal påpekar att det samhällsbyggnad bedömer att de kan bespara på
serveringen av mat till Karolinen troligen kommer generera kostnader inom
socialförvaltningen istället. Kommunal ställer också frågan om hur arbetsledningen
kommer ske om arbetsgivaren förändrar chef i beredskap. Kommunal har däftitl
invändningar mot skrivningen rörande Skållerudshemmet,

54

Vårdförbundet är tveksam kring hur demenssjuksköterskan ska kunna åta sig
ytterligare arbetsuppgifter i sam band med borttagande anhörigstödet. Vårdförbundet
efterfrågar risk- och konsekvensanalys av ovanstående men även en risk- och
konsekvensanalys rörande förändringen av chefsberedskapen på socialförvaltningen.
Personalenheten, Kommunstyrelseförvaltningen
Becökaadress: Storgatan 11, 464 B0 M€llerud Telefon: 0530-180 00 E-poet:

Bankgiro:

55A2.-2776

p.et_$pniil.enh"eten@rtn0lleLUcl",Sr

Organirationcnummor: 212000-1488 Webbplate: wwly,rltellelud,s-e
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Vårdförbundet tar också upp följande: Om det är så att SOL insatserna ökar nattetid
och det därför behövs mer USK så är det inte en fråga om konvertering av SSK tjänst utan tillsättande av USK tjänst i annan organisation. Vidare är Vårdförbundet
inte eniga med arbetsgivaren om att dra ner ssk bemanningen nattetid då det
innebär ensamarbete och ansvar för över 400 patienter, Vårdförbundet tar också upp
frågan angående Bergs lokaler som bara finns med i Förslag 1, dvs, att behovet av
lokaler för hemsJukvården borde finnas med i alla förslag.

$5.

Lärarfacken menar att det behövs en mer utvecklad analys av riskerna och mer
verklighetsförankrade åtgärder. Åtgärderna som anges i förslaget, bl.a, neddragning
av stöd-och resurspersonal, innebär i princip en ännu större belastning på lärarna och
detta krockar med kommunens mål att få hit fler behöriga lärare och behålla dem vi
redan har. Arbetsbelastningen för den personal som blir kvar blir helt enkelt för hö9.
Några av åtgärderna är dessutom redan lagstiftade både i Skollagen och
Arbetsmiljlölagen. Lärarfacken vill också påminna om att Rådaskolan, av
Skolinspektionen, riskerar ett vite på 600000kr om inte ökad trygghet och arbetsro
nås. Lärarfacken vill också lyfta oron inför att inte beviljade tjänstledigheter
vikariesätts och de konsekvenser detta kan medföra i förlängningen.

96.

Akademikerförbundet 55r anfor att utifrån nuläge, punkt 1-3 ställer sig förbundet
oeniga. Förbundet oroar sig också för personalens arbetsmiljö framöver, dels på IFO,
dels för kuratorerna inom skolan. Förbundet anser också att väldigt lite är skrivet som
rör konsekvenserna för förbundets medlemmar generellt inför 2020,

g

7

Förhandlingen avslutas i oenighet och avslutas efter justering.
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För arbetsgivaren:
För personalorga nisationerna
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Sanna Unefä tdt
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Akademikeförbundet SSR
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hosita Olsson
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Christina Mellin

Ulrika Mellander

Kommunal

Vårdförbundet

,/hill,ln"-t
Maria Nördgren tz
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Budget 2A2O
Kultur- och utbildningsförvaltningens beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budget 2020 enligt föreliggande forslag.

Reservation
Marianne Sand-Wallin (S) reserverar sig i ärendet till förmån för eget förslag.

Ulf Rexetjord (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till protokollsanteckning

i

ärendet.

Protokollsanteckning
"Sverigedemokraterna i Mellerud har inte för avsikt att godkänna tjänstemannaförslaget till
budget 2AZA i sin helhet som det föreligger nu. Vi vill inte spara på våra skolenheter, vi menar
att skolan inte tålytterligare besparingar. De skulle snarare behöva utökade resurser, Våra
barns skolgång är en investering i framtiden, det kan inte prutas bort. Vi kommer göra
omprioriteringar i huvudsak på kultur och fritidsområdet för att undvika detta, Ett konkret
utarbetat förslag kommer senare i processen.
För SD

-

Mellerud

Ulf Rexefjord"

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2020.

Vid nämndens sammanträde 2019-04-24 redovisade förvaltningschefen underlaget till
budgetförslag 2A20.
Förvaltningschefen informerar om förutsättningar och konsekvenser kring budget 2020,

Beslutsunderlag
Budget 2020, tjänstemannafcirslag - separat bilaga

Förslag

till beslut på sammanträdet

Tomas Nilsson (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna budget 2020 enligt
föreliggande förslag.
Marianne Sand- Wallin (5): De förslagna besparingarna i tjänstemannaförslaget 2020 inom
Kultur- och utbildningsförvaltningen utgår och att förslaget till inriktning på ram för 202A
fastställs utan dessa besparingar.

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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Beslutsgång
Ordföranden ställer forslagen mot varandra och finner att Kultur- och utbildningsnämnden
bifaller majoritetens förslag.

Omröstning begärs
Ordföranden godkänner följande beslutsgång
Ja-röst till majoritetens fcirslag.
Nej-röst till Marianne Sand-Wallins förslag.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Omröstningsresultat
Med 4 ia-röster för maioritetens förslag och 2 nej-röster för Marianne Sand-Wallins (S) förslag
besluta r ordföra nden b ifa lla majoritetens förs lag.

Ordinarie ledamöter
Tomas Nilsson
Ann-Christin Larsson
Patrik Tellander
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin

Anwar Rasul
Ulf Rexefiord

Pafti
(c)

Ersättare

Pafti

Ja

Nei

Avstår

X
X

rKD)
(M)

X

(KIM)

X

(s)
(s)

X
X

(SD)

X

Summa

4

-Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum

Kom mu nstyrelsens

a

rbetsutskott

2019-05-28

g 1ss

Dnr KS 2019/62

Budget 2O2O, plan 2O2L-2O22
Arbetsutskottets förslag

till beslut

Kom munfullmäktige beslutar

att

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmå|.

2. fastställa verksamhetsplan för 2A21-2022.

3. beslutet gäller under förutsättning att kultur- och utbildningsnämnden fattar
beslut den 29 maj 2019,
Reservationer
Thomas Hagman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ulf Rexerjord (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Ulf Rexerjord (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna i Mellerud har inte för avsikt att godkänna
tjänstemannaförslaget till budget 2O2A i sin helhet som det föreligger nu.
Vi vill inte spara pä vSra skolenheter, vi menar att skolan inte tål ytterligare
besparingar. De skulle snarare behöva utökade resurser. Våra barns skolgång
är en investering I framtiden, det kan inte prutas bort. Vi kommer göra
omprioriteringar för att undvika detta. Kärnverksamheterna kommer i första
rummet för oss.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. g 10 i kornmunallagen ska budgeten faststållas av kommunfullmåktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag

.
.

o

Förslag till budget tör 2A2O och plan 2027-2A22.
Byggnadsnämndens beslut 2A19-04-24, 5 59.
Socialnämndens beslut 2AL9-A4-24, 5 5 78.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budget 2020 med föreslagna finansiella mål och inriktningsmål.
2. fastställa verksamhetsplan för 2O2t-2O22.

3. beslutet gäller under förutsättning att kultur- och utbildningsnämnden fattar
beslut den 29 maj 2019.

Utdragsbestyrkande
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Thomas Hagman (S): De föreslagna besparingar på kommunstyrelsens förvaltning
och kultur- och utbildningsnämnden i tjänstemannaförslaget 2020 utgår och att
förslaget till inriktning på ram för 2020 fastställs utan dessa besparingar'

Beslutsgång
Ordforande ställer majoritetens förslag mot Thomas Hagmans förslag och finner att
arbetsutskottet bifaller majoritetens förslag.

Utdragsbestyrkande
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2019-05-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott Mellerud
Ärende 5
Sverigedemokraterna i Mellerud har inte för avsikt att godkänna
tjänstemannaförslaget till budget 2O2O i sin helhet som det föreligger nu. Vi vill inte
spara på våra skolenheter, vi menar att skolan inte tål ytterligare besparingar. De
skulle snarare behöva utökade resurser. Våra barns skolgång är en investering i
framtiden, det kan inte prutas bort. Vi kommer göra omprioriteringar för att undvika
detta. Kärnverksamheterna kommer i första rummet för oss.

För SD-Mellerud
Ulf Rexefiord
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MELLERUDS KOMIV{UN
Komm unstyrelsekcntoret

2019

g
Kommunala gruppen, budget 2020,S_grup p 2O19_05_27
KSAU 2019-05-28,

06-26

KS

-05-

2

I

D

2019_06_12,KF 2019_

S-yttrande och yrkanden Melleruds kommuns tjänstemannabudget
2O2O och plan ZOZ| ochZOZZ.
socialdemokraternas kommunala grupp i Mellerud
överlämnarvåra yttranden och yrkanden. Vi
anser det nödvändigt att bidra med dessa för
att åstadkomma en bra riktning för kommunens
fortsatta utveckling' Vi lämnar dessa för att kunna
beaktas vid beredning i KSAU och KS under maj
2019 och beslut i Kommunfullmäktige den 26 juni
2019.
Under höstens fortsatta beredning när vi vet budgetförutsättningarna
utifrån regeringens
budgetproposition i september 2019, avser vi att
återkomma med en mer detaljerad s-budgetmotion

inför 202A.

Allmänt
s-gruppen fick i början av 2019 en inbjudan ifrån kommunens
administrativa förvaltning att lämna
förslag till ny vision och nya mål fdr Kommunfullmäktige
gälla
att
från och med 2020.
tjänstemannaförslaget har inget av våra förslag till förändringar
hörsammats. lngen redovisning av
övriga politiska partiers inspel har nått oss. lstället innehåller
tjänstepersonsförslaget den vision och
de fullmäktigemår som gäilde under den förra mandatperioden.
I

I tjänstemannaförslaget framgår

tydligt att nämndernas mål och verksamhetsplan ska
tas under
hösten {2019) och att en utvärdering av den vision och
Kommunfullmäktiges mål som gäller kan
göras tidigast efter årsredovisningen 201g.
I normal målstyrning brukar vi oftast ta del av vision och
målsättningar innan vi fastställer någon
form av riktning och prioriteringar för budget.

s-gruppen yrkar att: Den nya politiska majoriteten snarast återkommer
med en tydlig beskrivning av
den del av kommunens styrsystem som bygger på vision och mål
som ska styra under den nya
mandatperioden !

Ekonomi
S-gruppen är mycket medveten om att flera osäkerheter kring kommunens
ekonomiska
förutsättningar har tillkommit. Detta främst på grund av att en del tidigare statsbidrag
upphör och att
den utdragna regeringsbildningen och M-KD budgeten 20L9, med skattesänkningar på
20 miljarder,
minskat nya regeringens möjligheter att fortsätta öka stödet till kommunerna, som gjordes
under
den förra mandatperioden.
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202L och

som presenteras för
Med alla osäkerhetsfaktorer menar vi att den tjänstemannaprognos
dess
justeras efter hand som det nya politiska läget centralt och
ZOZ2 nogamåste följas och
för
är så osäker för dessa är att den inte får tas
konsekvenser för kommunerna klarnar. Prognosen
har en god ekonomi' som beskrivs i årsredovisningar
intäkt för att Melleruds kommun inte längre
redovisades och soliditeten stärktes'
ifrån den förra mandatperioden, när goda överskott
de besparingar som
i verksamheterna och har godtagit
s-gruppen är inte främmande för att spara

beslutatsinomKUNzOLg(Tmiljoner)ochSN2O2O(7'527miljoner)
besparingar som
2020, motsätter vi oss de två ytterligare
lnför den fortsatta beredningen av budget
(-1,5 miljoner) och
om kommunstyrersens förvartning
föresrås i tjänstemannaförsraget. Det handrar
som viktiga
är dessa kostnader i viss mening att betrakta
KUN (-5 miljoner). Motiven är flera. Dels
dessa
fler skattebetalare och högre skolresultat' om
investeringar som till exempel kan ge oss
ökande
kommunen både förlorade intäkter och
åtgärder inte blir av finns risk att det kostar
kostnaderlängrefram.VihänvisartillsophiaVikströmsochAndersPetterssonskonsekvensanalyser
för 2o2o
är av så allvarlig art att periodens resultat
som finns i förslaget. Vi menar att besparingarna
När
genom beslut om justering av 2% - målet'
istället kan minska frän t2,3till 5,8 miljoner
i Riksdagen
2020 tillsammans med de nya samarbetspartierna
regeringen lagt sin höstbudget inför
att ta ett sådant
förutsättningar, varför det är olyckligt
kan det förbättra kommunens ekonomiska
ijuni 20L9'
inriktningsbeslut om besparing redan

s-gruppenyrkorott:DeföreslagnabesparingarnapåkommunsstyrelsensförvaltningochKUNi
tjänstemannaförslaget2020utgårochattförslagettillinriktningpåramtör2o2ofastställsutandessa
besparingar.

Förslag verksamhet

kommun i
förslag för att förbättra villkoren i Melleruds
olika
flera
med
återkommer
s-gruppen
vi redan nu lägga
rår att utveckra Meileruds kommun vit
beredning.
fortsatta
höstens
med
samband
juni 2019:
med Kommunfullmäktige den 26
följande förslag till beslut i samband

Socialförvaltningen
Kom munikationsi

nstruktör

av kognitiv svikt
hörsel, synnedsättning och andra former
under ett antal år har personer med
i
stöd, när både teknik och personlig kompetens
anmält behov av att få ökat professionellt
kommuner
kan i samverkan med andra lämpliga
specialistfunktionen har utvecklats. Mellerud
kan ge ökat stöd'
anställa en professionell resurs som

S-gruppenyrkaratt:Kommunfullmäktigebeslutaratt,gesocialförvaltningeniuppdragattutreda
lämpliga kommuner anställa en Kommunikationsinstruktör
möjligheten att i samverkan med andra
medrättprofessionochutrustningförökatstödtillpersonermedhörsel,synnedsättningellerandra
former av kognitiv svikt'
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FNs

barnkonvention svensk lag 2O2O_0t_Ot

Regeringskansliet har berett frågan
om FNs Barnkonvention kan omvandlas
till lag i sverige. Trots vår
utbyggda välfärd har klyftorna ökat under
de senare åren och barnfattigdom konstateras
av
socialforvaltningar' forskning med flera.
Riksdagen har beslutat att FNs barnkonvention
ska omfatta
svensk lagstiftning från och med 2020-01-01.
Den nya lagens konsekvenser behöver
anaryseras och
implementeras i den kommunala verksamheten.

s-gruppen yrkar att: Kommunfullmäktige
beslutar att ge socialförvaltningen i uppgift
att under 2020
utreda konsekvenserna för arbetet i verksamheten
av att FNs barnkonvention införs i
svensk lag.
Resultatet av utredningen ska redovisas
under året.

Ängenäs 2020
lnför

färdigställande och inflyttning i ÄB Ängenäs
under 202o harsocialnämnden tagit fram en
konsekvensbeskrivning med målsättning
om en fortsatt utveckling för demensplatser
i särskilda
äldreboenden' Den politiska majoriteten
underförra mandatperioden var noga med
att antalet
platser för särskilda boenden f<ir personer
med demenssjukdomar behöver öka både på
lång och kort
sikt, vilket S-gruppen i nuvarande opposition
vill understryka.

K u ltu

r- och utbi I d n i n gsförvo ttn i n ge n

Arbetsmarknadsråd
Genom de senaste centrala politiska besluten
blir det allt tydligare att staten drar tillbaka
sin roll och
viss del av ansvaret för att motverka arbetslösheten.
Många kommuner har redan en väl utvecklad
verksamhet för att minska arbetslösheten och
öka de kommunala skatteintäkterna.

Melleruds kommun har under de senaste åren utvecklat
AME, breddat vuxenutbildningen och
utvecklat en konkret samverkan mellan dessa och
socialförvaltningen.

Det är rätt väg att gå, men
jämfört med andra mer framgångsrika kommuner
saknas en specifik politisk styrning med
särskilda
mål att på allvar minska arbetslösheten utifrån kommunens
styrsystem med politiskt ansvar.

s-gruppen yrkar därför off.' Komunfullmäktige beslutar
att inrätta ett särskilt politiskt styn
arbetsmarknadsråd, där ansvariga tjänstepersoner ingår.
tnrättas isamband med att ny budget och
verksamhetsplan antas för 2O2O.

Förskolan
Under 2019 har den nya politiska majoriteten blivit medvetna
om konsekvenserna av att de avbrutit
den regelbundna utbyggnad av verksamheten i förskolan i Melleruds
kommun som pågick under den

förra mandatperioden. Då öppnades totalt 11 nya förskoleavdelningar
och förvaltningens prognos
visar på att antalet barn med behov inte kommer att minska under
den nuvarande mandatperioden.
Konsekvensen har blivit att kön till förskolan och de lagkrav som gäller
om att erbjudas förskoleplats
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är på remiss och ska beslutas
kommunara översiktspran som nu
inom 4 månader inte uppfyrs. t den
på lång sikt' lnom s
15 tusen invånare inom kommunen
till
befolkningsökning
en
anges
hösten 2019
ens
sig i kommunen när det inte
vi
ska rocka fam'jer att bosätta
hur
över
bekymrade
är vi arvarrigt
presenteras några lösningar
måste vändas och på kort sikt
utveckling
Denna
i
förskolan.
plats
finns
rångsiktigt. Vi hänvisar till vår
är bra, men röser inte probremen
Det
sida.
majoritens
nya
den
från
tidigare motion i frågan
S-gruppen yrkar dörför

ott: Kommunfullmäktige ger

KUN tillsammans med

i uppdrag att senast under är

samhällsbyggnadsförvaltningen

2O2O'

presentera en byggplan för en

långsiktigthållbarförskoleverksamhet,somövertidklarargällandelagkrav.

Övrigt

möiligheter att växa
Bostäder är avgörande för Melleruds
kan hitta en bostad i kommunen
är helt beroende av att nya invånare
Melleruds möjligheter att växa
identifierats. Dessa möjrigheter
pratser för byggande av bostäder
r

översiktspranen har attraktiva

behöverföljasuppmedettaktivtplanarbetesåatt,,spaden,,kankommaijorden.
har
201-1--201-6. Denna pran
en bostadsförsörjningspran för
kommunfurmäktige
antog
januari
2011
r
gåttutochingennyplanhartagitsfram'ZIlTanalyseradeVästraGötalandsregionenlägetpå
stimulera utbyggnaden av
har på olika sätt agerat för att
bostadsmarknaden och regeringen

bostäder

S-gruppenyrkardiirlörott:Kommunfullmäktigebeslutarattgekommunstyrelseniuppdragtafram
tillväxtmål och möjligheterna
aktivt kan förverkliga kommunens
bostadsförsörjningsplan, som

i

en ny

den nYa översiktsPlanen'

göra Mellerud "rundare"
Seniorkort är en möjlighet att

gratis på de
personer 65 år eller äldre får åka
där
"seniorkort"'
Många kommuner har infört
med sådana koru tit exempel
Det finns många positiva effekter
bussrinjer som går inom kommunen.
att behöva ha en bir, underlagen
orika serviceinrättningar utan
att ärdre kan lättare nå kommunens
och låter bilarna stå och det
vinner på att fler åker kollektivt
klimatet
ökar,
linjerna
för de befintliga
gynnardemmedsmåinkomster/pensioner.Detfinnsävenerfarenhetersomvisarattäldreutanbil
att åka kollektivt'
blir mer aktiva genom möjligheten
så kallat

S-gruppenyrkordäfiörott;Kommunfullmäktigebeslutarattkommunstyrelsengesiuppdragatt
utredaochåterkommatillkommunfullmäktigemedettförslagtillseniorkort.

De

n Soci a lde mokratiska ko m

MickaelMelbY

m u n ala gru ppe
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Marianne Sand Wallin

rl'A- k",-,|b\-*,
24

Thomas Hagman
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Sam

rnanträdesdatum
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Byggnadsnämnden

sida

2I

5se

Budget 2O2O - tjänstemannaförslag
Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av tjänstepersonförslaget till budget 2AZA,
2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka posten för planarbete i budgeten frir 202A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstepersonförslag till budget 2020.
Kommunchefen redovisar underlaget titl budgetförslag for 2O2O.
Byggnadsnämnden anser att en utökad post för planarbete i budget 2020 kråvs. Melleruds
kommun har i dagslåget dålig beredskap för framtidens planarbete och det är en
frirutsåttning för ökad befolkning och ökat skattevederlag.

Beslutsunderlag
Budget 2O2A - tjänstema n naforslag.

Beslutet skickas

till

Komrnunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Socialnämnden

13

s78
Budget 2O2O
Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna informationen efter att ha tagit del av
tjänstepersonsförslaget och har inget att erinra över budgetförslag 2020 och
uppmanar förvaltningen fortsätta beredningen inom nettoramen 295 7O2 tkr
Socialnämnden beslutar att fortsätta beredningen mot 2027 i enlighet med
förslag 2.

Reservationer och särskilda uttalanden
Kerstin Nordström (S) och Eva Larsson (S) reserverar sig till formån för

egna

tilläggsforslag.

Sammanfattning av ärendet
Budgetarbetet inför 2020 påbörjades med en gemensam presidiedialog den 5
februari där politiska ramar/direktiv fastställdes. Utifrån detta forslag har ett
tjänstemannaförslag arbetats fram som nu lämnas över för politisk behandling infcir
kommunfullmäktiges beslut i juni.

Beskrivning av ärendet
I underlaget framgår att redan 2019 kommer de ekonomiska förutsättningarna att
försämras och socialchef har redan fått siu punkter beslutade av nämnden gällande
en budget i balans.
I förslaget finns förslag på kostnadsreduceringar inför 2020 för att få en budget i
balans vilket berör socialnämnden. Detta framgår på sidan 2O-2I i underlaget
Beslutsunderlag
Tjänstemannaförslag till budget 2020 och plan 2O2L - 2022
Förslag till beslut på sammanträdet (1), tilläggsförslag
Kerstin Nordström (S) föreslår att förvaltningen får som uppdrag att utreda hörsel
och syn nstru ktör a lternativt kom m u n i kationsi nstru ktör u nder 2O2O.
Daniel Jensen (KD) yrkar på att tilläggsförslaget avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att avslagsyrkandet vinner
i

nämndens gillande varvid tilläggsfcirslaget avslås.

Förslag

till beslut på sammanträdet (2), tilläggsförslag

Kerstin Nordström (S) föreslår att forvaltningen får som uppdrag att utreda på
vilket sått inforandet av barnkonventionen som lag 1 januari 2O2O tär konsekvenser
för social näm ndens verksa mhet.
Daniel Jensen (KD) yrkar på att tilläggsförslaget avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att avslagsyrkandet vinner
nämndens gillande varvid tilläggsforslaget avslås.

Justerandes

Utdragsbestyrka nde

&r..
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FOREDRAGNINGSLISTA

MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyre lseko nto ret

2019-06- 19

ARENDE 3

Dnr KS 2079/290

Investeri ngsbud get 2O2O, pla n 2O2L-2O22
Kommunstyrelsens förslag till beslut
ktige beslutar att

Kom munfullmä

1. fastställa investeringsbudget för 2020.
2. fastställa investeringsplan för 2O2I-2O22

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap. 5 10 i kommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag
. Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan 202I-2022.
e Arbetsutskottets beslut 2OI9-O5-28, 5 156.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, 9 I37.
BILAGA
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Kommunstyrelsen

2019-06-12

Sammanträdesdatum

g L37

Dnr KS 2O19/29O

Investeringsbud get 2O2O, plan 2OZI-2O22
Kommunstynelsens förslaE till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2020.
2. fastställa investeringsplan för 202L-2022.

SarnmanfattninE av ärendet
Enligt 11 kap. g 10 i kommunallagen s^ka investeringsbudgeten fastställas av
komhunfullmäktige före november månads utgång'
BeslutsunderlaE
. Förslag till investeringsbudget 2020 samt plan 2021'-7022.
. Arbetsutskottets beslut 20L9-05-28, 5 156'
Förslag

till beslut på samrnanträdet

Ordförande Morgan
foljande:

E

Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets forslag enligt

Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa investeringsbudget för 2O2O'
2. fastställa investeringsplan för 202I-2022.

Beslutsgång
Ordförande frägar på forslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

J
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Kommunstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
20 19-05-28

rbetsutskott

5 1s6
f

Dnr KS 2At9/290

nvesteringsbudget

2O2Oo

plan 2A2t-2O22

Arbetsutskottets förslag till beslut
Komm unfu ll mäktige besluta r

att

1. fastställa investeringsbudget för 2A2A.

2. fastställa investeringsplan för 2O21-2A22.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 11 kap.5 10 ikommunallagen ska investeringsbudgeten fastställas av
kommunfullmäktige före november månads utgång.

Beslutsunderlag
. Förslag till investeringsbudget

2O2A samt plan 2021-2422.

till beslut

på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1, fastställa investeringsbudget för 2O2O.
Förslag

2. fastställa investeringsplan för 2A27-2A22.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2079/29I

ARENDE 4

Borgensram och låneram 2OL9
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfull mäktige beslutar att
1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på f SO Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala
bolagen samt en låneram för kommunen.
Beslutsunderlag
o Förslag till budget för

.
.

plan 2021-2022.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, 5 157.
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, 5 138.
2O2O och

BILAGA
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Sammanträdesdatum
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sida
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Dnr KS 2019/297

Borgensram och låneram zOLg
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp titt ett högsta belopp på f gO Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr.
Samrnanfattning av ärendet

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med

fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala
bolagen samt en låneram för kommunen.

Beslutsunderlag
. Förslag till budget för

.

plan 2AZI-2022
2At9-O5-28,
Arbetsutskottets beslut
5 157.

Förslag

2O2O och

till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets forslag enligt
följande:

Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp titt ett högsta belopp på f SO Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.
2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr.

Bes!utsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes
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Dnr KS 2AEl291

Borgensram och låneram 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfu llmäktige beslutar att
1. för 2020, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Bostäders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på f gO Mnkr jämte därpå löpande
kostnader.

2, den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att därefter uppgå till 401,3 Mnkr.

Samrnanfattning av ärendet

I enlighet med kommunens finanspolicy ska kommunfullmäktige, i samband med
fastställande av kommunens budget, ange en borgensram för de kommunala
bolagen samt en låneram för kommunen.
Beslutsunderlag
r Förslag till budget för

2O2A och plan 2021-2A22

till beslut

på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att
1. för 202A, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB Melleruds Boståders
låneförpliktelser upp till ett högsta belopp på f SO Mnkr jämte därpå löpande
Förslag

kostnader.

2. den ingående låneskulden per den 31 december 2019 utökas med 105 Mnkr
för att dårefter uppgå till 401,3 Mnkr.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

des si
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Dnr KS 2OI9/33O

AB Melleruds Bostäder

- prognos 1/2OLg

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfu llmäktige god känner redovisni ngen,

Sammanfattning av ärendet
Första prognosen for 2019 visar ett underskott på cirka 410 tkr. Prognosticerat
resultat är cirka 3 550 tkr.
Beslutsunderlag
. Prognos I/20L9.

o Melleruds Bostäder AB:s beslut 2019-05-22, g 35.
. Arbetsutskottets beslut 2019-06-17, g L92.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, S 133.
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Dnr KS 2079/330

AB Melleruds Bostäder

- prognos 1/2019

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen'

Sammanfattnin g av ä rendet
Första prognosen för 2019 visar ett underskott på cirka 410 tkr. Prognosticerat
resultat är cirka 3 550 tkr'
Beslutsunderlag
. Prognos I/20L9'

.
r

Melleruds Bostäder AB:s beslut 2019-05-22, 9 35
Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, g 192.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde
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53s
Ekonomi

- Kvartalsrapport

med prognos

1

AB Melleruds Bostäders beslut
Styrelsen beslutar godkänna kvartalsrapport med prognos 1

-

2019

Sammanfattning av ärendet
VD Erik Josefsson redovisar kvartalsrapport för januari-mars 2019 sorn
visar på avvikelse mot budget med ca -82 364 kr
VD Erik Josefsson redovisar prognos 1 * 2019. Första prognosen för
2019 visar ett underskott på ca -410 000 kr.

Prognosticerat resultat ca 3 550 tkr.
Bilägges protokollet.

Beslutsunderlag:

r

Prognosl-2019

Skickas

till:

Kommunstyrelsekontoret och ekonomichefen Melleruds Kommun

-lusterandes sig

6.F
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AB Melleruds Bostäder

PROGNOS 1-2019
Vd för AB Melleruds Bostäder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2019.
Prognosen baseras på balans- och resultaträkning per 2019-03-31.

Påoående inve*serinoaf

Pågående investeringsprojekt fortgår där det främst är Backegatan där vi arbetar med
stamrenoveringl[ygs. Upparbetal i pågående investeringsprojekt är för ti]lfållet ca 370 tkr.

Råntelåget är foftsatt lågt och genorn att nyttja swapar har bolaget såkr"at låga
kapitalkästnader på sikt, Den gLnomsnittliga råntebindningstiden 2019-03-31 var 1,86 år
med en genomsnittsränta på 2,54 o/o.
RESULT"AT

neluitåtei för första kvaftalet avviker från budget med ca -82 tkr.
Redan vid årets början kände vi till att den budget som lades under hösten inte skulle hålla,
Dels p g a ett slutgiltigt avtal avseende elhandel idecember (fastighetsel), Vårt nya pris
blev ca 670lohögre än tidigare elhandelspris vilket ger en stor ökning av kos_tnaden för
fastighetsel. Vi har också känt till att kommande kostnader för yttre underhåll blir en rejäl
fcirdyrning jämfört med tidigare år, något som det inte tagits höjd fdr i budgeLen.

Vi har också en oväntat hög vakansgrad avseende lågenheter i Åsensbruk vilket ger lögre
intäkter ån våntat.
Trots detta har vi lyckats att inte avvika så mycket från budget vare lägre
personalkostnader till följd av vakanser. Vakanser som nu är tillsatta.
EKqNOMTSK ANALYS OCH PROGNOS

ffi.hög'vakansgradiÅsensbrukpåverkarmedca-410lkrpå

årsbasis. Hår har vi under kvartalet haft svårt att återbesätta de lägenheter som blir lediga.
En utmaning för oss att jobba med framöver då motståndet hos våra hyresgäster som står i
kö är stort mot att bosåtta sig i Åsensbruk p g a bl.a brist på kollektlvtrafik och möjligheter
att forflytta vuxna och barn som inte har bil eller körkort.

Även vakansen i lokalen NK är ett problem, inte bara ekonomiskt utan åven för samhållet
och centrum i stort, En entreprenör som skulle öppnat caf6 har precis dragit sig ur. Vi
renaverar dock en del utrymmen för att öka möjligheterna att tå lokalen uthyrd.
På kostnadssidan har vi flera kostnadsstållen som sticker ut från budget. Vårt pianerade

underhåil (KST 214) har inte legal i nivå med vad vi budgeterat hittills och även om vi har
en hel del planerat under hösten så år prognosen att det blir 885 tkr lägre än beräknat,
Vår fastighetsskötsel (KST 216) kommer att bli rejålt mycket dyrare än budgeterat då vårt
tidigare avtal (som låg till grund for budget 2019) gick ut 2018-12-31 och vi arbetar
fortiarande med kornmunen för att få till stånd ett nytt avtal. Tydligt är att vi nog kan räkna
med en fördubbling av kostnaderna avseende just den yttre skötseln (inkl. snörojning).
Prognos för året är en avvikelse på ca -800 tkr mot budget.

R:\Mellbo\€KCtloMi\Prognoserl2o{g\KV1\Ekoncmjsk

ratport 2019-03 med prognos.docx

37

MellerudsBoståder

AB Melleruds Bostäder
EKOT{OMISK RAPPORT OCH PROGNOS 1.20T9
2018-05-09

3

På grund av vårt nytecknade elavtal avseende elhandel }Otg-zO?L så kommer kostnaden
for fastighetselen (KST 219) att bli betydligt högre än vad som budgeterats, Priset för 2019
blev 670/o högre än vad det var 2018. Prognos för året är en avvikelse om ca -440 tkr.

Övriga nämnvärda avvikande poster i prognosen för året är:
Administration (l(ST 221) där vi räknar med en besparing på ca 1B5 tkr p g av vakanser
under våren.
Reklam och PR (KST 234) där vi inte kommer att anvånda alla 100 tkr utan sparar 50

-

tkr'
Kundfcirluster (KST 240) där prognosen är en besparing på 250 tkr.
Avskrivn. pannor (KST 250) där prognosen är en fördyring mot budget på ca 117 tkr (p
g a felaktig budget).

Prognosens avvikelse för bolaget som helhet för budgetåret är ca -410 tkr jåmfört med
budget, förutsatl atl inga åtgarder i övrigt görs. En möjlig åtgarO för att nå budgeterat
resultat är t ex att dra ner på det planerade underhållet av våra fastigheter. En lyckad
insats fcir att öka uthyrningen i Äsensbruk är också det en åtgard som skulle kunna bidra till
att nå budgeterat resultat utan att dra ner for mycket på de planerade
u

nderhål lskostnaderna.

I'ERKSAMHETEN
Bolaget med nyrekryterad VD har under våren försökt hitta bra rutiner för hur arbetet ska
bedrivas framåt. P g a vakans av ekonomtjänst så har arbetssitualionen varit mycket
pressad under första kvartalet för många, fråmst inom administrationen då.
Rekrytering av ny ekonom samt ny målare För att ersätta pensionsavgång har varit
lyckosamma och i juni kommer bolaget att ha samtliga kompetenser på plats och
förhoppningsvis hitta till ett normalläge som underlättar arbetet nåOe Oag till dag och på
sikt, Mer tid kommer också att finnas for strategiskt arbete för VD inte minst tillsamrnans
med bolaget fasti ghetsansvarige.
Under våren har också arbetet fortsatt med att forbättra och fördjupa sarnarbetet med vår
ägare, Melleruds kommun. Bl a har vi gått in iett ettårsprojekt for att byta ekonomisystem
till samma som vår koncernmoder (och andra bostadsbolag i Dalsland). Syftet åratt minska
vår sårbarhet utan att öka våra kostnader. Bolaget har upphandlat tjänster tillsammans
med kommunen och dess upphandlare vilket också varit ett lyckat samarbete. Ett annat
område avser telefoni och växel där vi nu använder samma system och leverantörer som
vår koncernmoder och övriga Dalslandskommuner. Vi har också regelbundna möfen mellan
kommunens och bolagets- presidium För att dela information och diskutera långsiktiga
strategier gemensamt, både avseende bostadsforsörjning men åven om centrumutveckling
och markanvändning.

Uthyrningsläget är mycket bra i Melleruds tåtort med stort tryck, men även Dals Rostock
g3r bra och vi har inga vakanser. Undantaget år Åsensbruk med hela 18 vakanser sista
april.

R:\Mellbo\EKONOMI\Prognoser\2019\KV1\Ekonomisk rappo.t 20j.9-03 med prognos.docx
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FR4l,lIIQ
Vi har en hög efterfrågan på våra lågenheter i fråmst Mellerud men märker av en tydlig
trend avseende Åsensbruk. Hår behöver vi ta fram en eller flera planer avseende våra
fastigheter dår för att öka inflyttningen eller överväga andra alternativ for att komma
tillrätta med våra minskade hyresintäkter. VD har uppdraget från styrelsen och kommer
arbeta med detta prioriterat under sommar och höst.

Arbetet med aft foftsätta hitta samarbetsfördelar med vår ägare fortgår också löpande.

Erik Josefsson, VD

Bilaga: Resultat per kostnadsställe

- Prognos 1
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PROGNOS 1-2019

AB Melleruds Bostäder
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ARENDE 6

Dnr KS 2O79/27I

Dalslands Miljö- och energiförbund
revisionsberättelse
Kommunstyrelsens förslag

-

bokslut 2O18 och

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2018.
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 550 tkr. Avvikelsen är 1 150 tkr
mot budgeterat resultat. Det finansiella måler som direktionen fastställt for 2018
uppnås i och med årets resultat.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2018.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2Ot9-O4-18, g 4.
r Arbetsutskottets beslut 2Ot9-O5-28, 5 153.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, g 126.
BILAGA
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Kommunstyrelsen

Dnr KS 2AL9/27L

5 126

Dalslands Miljö- och energiförbund
re\risionsberättelse

- bokslut 2O18 och

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiforbund samt de enskilda förtroendevalda
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Sarnnranfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut för 2018.
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 550 tkr. Avvikelsen är 1 150 tkr
mot budgeterat resultat. Det finansiella måler som direktionen fastställt för 2018
uppnås i och med årets resultat.
Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiforbund bokslut och revisionsberättelse
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2OI9-04-LB, g 4'
. Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, q 153.
FörslaE

2018

till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följa nde:

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet'

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta'
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ragsbestyrka nde
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Sammanträdesdatum

Kom rnu nstyrelsens

S

a

rbetsutskott

sida

2019-05-28

153

Dnr KS 2Ot9/277

Dalslands Miljö- och energiförbund
revisionsberättelse

- bokslut 2O18 och

Arbetsutskottets förslag tEll bes!ut
Kommunfultmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Dalslands miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda
i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands miljö- och energiförbund har översänt bokslut for 2018
Verksamheten uppvisar ett positivt resultat med 550 tkr. Avvikelsen är 1 150 tkr
mot budgeterat resultat. Det finansiella måler som direktionen fastställt för 2018
uppnås i och med årets resuttat.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund bokslut och revisionsberättelse 2018.
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 2AI9-A4-18, 5 4.
Fönslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Dalslands miljö- och energiförbund samt de
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet,

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

Utdragsbestyrka nde

n

43

4

Datstands Mitjö
ft Energiförbund

rrÄrusrrsKRrvELsE
2019-O5-14
Sida 1 (1)

Till kommunfullmäktige

i

:

Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun

Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning och

revisionsberättelse för

2O

18

Direktionen för Dalslands mitjö- och energiförbund överlämnar härmed årsredovisning och
revisionsberättetse för förbundets verksamhet 2018. Direktionen anhåtler om ansvarsfrihet för 2018
års verksamhet.

För Datstands mi tjö- och energiförbund

Dan Gunnardo

Förbundschef

Bi

lagor: Årsredovisning

201 8

med ti llhörande revisionsberöttelse

Postadress

Telefon

E-post

Org. nr,

Dalslands miljö
& energikontor

0534-939430

kansli@dalsland.se

222.OOO.OB77

Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud
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DaLstands Mitjö
& Energiförbund
Sammanträdesdatum

2019-04-18

DKKF 5 4

Bokslut 2018
Bokslut 2018 ftir Dalslands miljö- och energiförbund är framtagen av
fcirbundschef/miljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i
Melleruds kommun.

Miljö- och energinämnden visar på en budgetavvikelse gä +722tkr.
Orsaker till den positiva
avvikelsen är störe intäkter än förväntat från LONA-projekt (lokala
naturvårdssatsninga r) samt lägre personalkostnader ån budgeterat.
Personalkostnaderna blev lägre än förväntat på grund av
föräld ra ledigheter/tjånstled igheter som inte ku nde kompenseras
samt då den extra "inspektörsresursen" inte blev tillsatt fcirrän i
början av mars. Detta är en bidragande orsak till att
avgiftsintäkterna blev ca 150 tkr lägre än budgeterat.
Årsbokslut 2018 landade för HUV:s del i ett överskott på +ZS tkr.
överskottet utgörs av projektmedel samt intäkter från
basverksamheten. Vissa kostnader som kan hänföras till HUV:s
verksamhet kommer att behöva hanteras av förbundet under 2019.
Sådana kostnader kommer under 2019 att tas från HUV:s
ackumulerade överskott i det egna kapitalet. Förbundet har att ta
ställning till den slutgiltiga hanteringen av överskottet.

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att fastställa årsredovisningen för år 2018.
Miljö- och energinämnden har 2019-03-21 behandlat sin del
bokslutet.

i

Den slutgiltiga hanteringen av Hållbar utveckling Väst:s (HUV)
överskott tar direktionen ställning till efter samråd med HUV:s
huvudman Innovatum AB. Miljö- och energinämndens överskott
til lförs fcirbu ndets i nnestående kapital.

Årsbokslut överlåmnas

till revisorerna för granskning,

Direktionen uppdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse
överlämna frågan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2O18 till
medlemskommunerna.

s/
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Dalstrands

Miljö och Energifiirbund

Revisorerna

Tiil kommunfirllmåikti

ge

i

Dals-Eds, Bengtsfors,
Färgelandas och Melleruds

kommuner

Revisionsberättelse

fiir år 2018

Vi

har granskat verksamheten i Daislands Miljö och tsnergilorbund under 2018.
Granskningen har utftirts i enlighet med kommunallagen oeh god revisionssed i
kommunal verksamhet.

Förbundet lämnar en redogörelse fiir resuitatet av de konkretiserade mål som visar på
måluppfyllelse for de övergripande verksamhetsmålen som direktionen fastställt.
Förbundet redovisar ett resultat for 20i 8 på 550 tkr, awikelsen är I 150 tkr mot
budgeterat resultat. Det finansiella målet som direktionen fastställt fiir 2018 uppnås
med å:ets resultat,

i

och

Vi tillstyrker att dkelctionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2018
samt att örbundets årsredovisning godkänns.

Ed 2019-0s-07
,4

r
Bo
Färgelanda

Evert
Mellerud

Y
4,4a-(/ *4
Nil

Joacim Magnusson

Mellerud

t
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1.

Sannrnaryfc,tlning

utfallet av
verksamheten, verksarnhetens finansiering och den ekonomiska
stdlhringen.
Vi bedömer att årsredovisningen hurmdsakligen redogör för

Förbundet lever upp tili kornmunallagens kravpå en ekcncmi i balans (KL rr:S-6)
Vi bedömer den finansielia måluppfyllelsen som god med aniedning av att det
finansiella måIet för eorB uppnås.
Vi bedömer verksarnhetsmålens uppfylleise som god i och med att de övergripande
målen för förbundet uppnås.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande råikenskaper och åir upprättad enligt god redovisningssed.

1av6
PwC
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z,

}riledrring

z,t.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuaer, kommunalfcjrbund och landsting. I lagen finns bestämmelset om
årsredovisningen. Vidare regleras den kommunaia redovisningen av uttalanden
från Rådet för hommunal redovisning {RKR) och i tillämpiiga delar av
Redovisningsrådet och Boldöringsnäilndens normering.
Revisionsobjekt är Direkiionen sorrr enligt komrnunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprätta:rde.

z"z,

Reuisfonsfrå:ga oehwrctod

Revisorerna har bl. a. ti}l uppgift att pröva om räkenskaperna år rdtlvisande. Inom
rallen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen rir upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning {kap g - Bl. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen {r.z:z) avge en skrift}igbedömning av om resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de mål örektionen beslutat om. Bedömningeir ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och rislrperspektiv, ska i:esvara
fö1j

ande revi sionsfrå gor

:

.

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfail, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda måI och ekonomiska ramar

.

Har balanskravet uppfullts och hanteras evenhrella underskott i enlighet
med baianskravets regler?

.

År åi-sredavisningens resultat förenligt med de mål öre.ictionen beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

I

Är råkenskaperna i ailt väsentligt rättvisandei'} Med rättvisande avses
föijsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen ornfattar:

.
.
.
.

förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
resultaträi<ning
kassaflödcsanalys

balansräkning

Bilagor och specifikationer

till

årsredovisningens olika delar har granshats.

\zi har även bedömt förbundets ekonomiska stiilJaing och utveckiing, efteriermaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål fcir
god ekonomiskhushållning som direktionen beslutat om'
2av6
PwC
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planei'ats och genomförts ur ett våsentlighets- och riskperspeltiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt vtisentii.gt
ger en rätwisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåtler fel som påverkar resultat och ställning eiler tiiiäggsupplysningar på etl sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfatlande. Granskningen omfattar därför alt
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fulistiindig utesluter den inte atl
brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med
förbundets administrativa avdelning. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed med utgångsprmlt i SKYREV:s utkast 'Vägledning för
redovisningsrevision i kommuler och landsting". Vägledningen baseras på ISA
(International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan
implementeringen ske successivt varför tillämpiiga iSA helt e]ler delvis har följts
beroende på om vägledningen har beai<tas i årets revisionsplan. Granskningen har
sketl genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial
och i förekommande fall registeranalys.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonom och förbundschef.

s,S. Reufsionskriterier
Direkiionen iir ansvarig för upprättandet av årsredovisningen soilt enli5 u kap zr
KL ska godkånnas av kommunfullmäktige i respektive mediemskommun.

$

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer

.
.
.
.

PwC

Kommunallagen
Kommunalredovisningsiag
Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning
Direlctionens beslut om god ekonomisk hushållning
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S.

Granskningsresulta:t

S.r.

Verksstnhetensu{allrfinansiering och
ekonornislca ställning

5.1,1.

FörualtninEsberättelse

3.1,1.1". Översikt

över utv'ecklingen av verksamheten

tsedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förualtningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentligiiet
örrerensstämrner med lcal'en i KRL.

Analys och rätwisande bedömning av ekonorni och stiillning
Anaiysen av årets resultat oeh den ekonomiska stållningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberätlelsen beskriver också kort hur förbundets verksamhet utvecklas
de närmaste åren.
Under avsnittet "Ekonomisk översil<t och analys" beslaivs och redovisas förbundets
finansiella ställning som ger uttryck for god ekonomisk hushållning i det finansieila

perspektivet.

Utvärdering av ekonomisk ställrring
Enligt kommunallagens skall förvaltningsberättelsen innehålla en uträrdering av
förbundets ekonomiska ställning. I föwaltningsberåttelsen återfinns en utvärdering
som tar sin utgångspunlt i de finansiella målen.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberätlelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under råken'
skapsåret.

F'örväntad utveclding
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den föwäntade utvecidingen inom

olika verksamheier.

Väsentliga personalftirhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas inte enligt KRL 4:r a, på
grund av för få anställda i förbundet.

Ä.ndra förhållanden som har betydelse för styrning och
uppfölj ning av verks arnh eten
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål.
Information om måluppfyllelse återånns för de flesta verksarnheter tillsammans
mecl redovisning av kvalitet.

3.1.1".2. Investeringsredovisning
Bed"ömning och iaktltagelser
Inga investeringar gjorda under zot8.

4av6
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3.1.1.3. Driftredovisning
Bedörnning och iakttagelser
Vi Jredömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rätlvisande bild av hur

utfailet förhåller sig till direictionens budget.
Verlcs amheternas budgetavvikelse redovisas

Drifiredovisning,

tla

i tabellen nedan

Budget

r

Utfall

Awilcelse
o

o

S\=ollomilFinans
MlljQ- och energikontoret
Hålibar Utveckling Väst
Surn-ma verks a:r*leter

-6oo

722

o

428

- 6oo

550

42!.5

1

15o

Inför zor8 hade Miljö- och energikonloret pianerat att ianspråkta ackumulerade
riverskott. Utfallet för zor8 blev dock att de ldarar ett ör,erskotl på tza tlc. Även
Hållbar Utveckling Väst gör ett överskott i verksamheten för zor8.

3.1.2.

Bo.lanskrau
Bedömning och iakttagelser

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet har uppfyllts i och rned årets
resultat.

S.t.S.

Gad ekanomisk ltushåtrIning
B edörnning och iakttagelser

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god med anledning av att det
finansiella måiet för zorB uppnås.
Vi bedömer verksamhetsmäens uppfyllelse som god i och med att de övergripande
målen

ör

för'bundet uppnås.

3.1"3.1. Finansiellamål
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning av verksamhetens uppfullnad av
den finansiella målsättningen att den ska "uerksantlrctetz skall bedriuas inant de
ramer som uåra medlemskotnTrzttner samt extertta.finansiiirer beslutat om och
samtidig t ha kontr all

öu

er kas satikuiditeten".

Det finansielia målet utifrån atl verksamheten ska bedrivas inom budgetramen
bedöms som uppfylit för eor8 i och med årets resuitat.

3.1"3.2. Mål för verksamheten
Dire}tionen har fastställt mål innehåliande en vision med ett antal övergripande
måi. Dessa inrillningsmål beskrivs och utvärderas i årsredovisningen.

SavG
PwC
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S.z,

5.2.1,

Rättuiso:nd"e räkenskilper
Resultströkring

Bedöinning och iakttagelser
Vi bedömer atl resuitaträlvringen uppfyller KRL:s krav och i öwigt är upprättad i
eniighet med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultatrålaringen ger en i ailt r,äsentligt rätlvisande bild av årets
resultat.

5.p.2.

Balansräkning
Bedörnning och iakttagelser

Vi bedömer att baiansräicringeir i allt väsentligi ger en rå$r'isande bild avtillgångar,
avsättning, si<ulder och eget kapital.
Baiansrdkningen rir uppställd enligt KRL och omfattar tillråckiiga noter

Bilagol och specifikationer finns i tiliräcklig cmfattning.
\rår bedömning är att tiilgångarna, avsättningarna och slrulderna existerar, är
fullständigt redovisade, rätt pericdiserade och har vårderats enliS principerna

i

KRL.

5.2.5.

Kassaflödesanalys
Bedömning aclr iakrtagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar föråundets fina:rsiering och investeringar. Noter saknas. Vi bedörner att överensstämmelse finns med motsvarande
uppgifter i öwiga delar av årsredovisningen,

5"2.4.

Tilläggsupplysningar

Bedörnning och iakttagelser
Vibedörner alt årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfuIler KKL:s krav och i
öwigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:
a

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje sårskild redovisnings-

princip och eventue]la förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåil.
t

Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat* och ba-lansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar sorr kråvs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god
redovisningssed i öwigt.

Lars Dohlin
Uppdragsledare
PWU
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Dnr KS 2019/268

Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och
förvaltningsrevision för 2O 18
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2O1B års verksamhet,

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för
2018 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på
cirka 776 tkr. Projektverksamheten visar ett underskott på cirka 7 tkr som är
hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas uppgå titt
cirka 783 tkr vilket är en fcirsämring med 220 tkr mot prognosen som visade ett
positivt resultat på
Revisorerna

ti

I

t

ftlnkr.

lstyrker att förbu ndsd i rektionen bevi ljas a nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

.
r
.
.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.
Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2OL9-O3-28, g 11.
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, 5 158,
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, 5 139.

BILAGA
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MELI.ERUDS KOMMUN

SAM MANTR.ÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-O6-L2

S

Sammanträdesdatum

139

sida

23

Dnr KS 2079/268

Fyrbodals kommunalförbund - årsredovisning och
förvaltningsrevision för 2O18
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen for Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning for
2018 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen for 2018 visar ett överskott i basverksamheten på
cirka 776 tkr. Projektverksamheten visar ett underskott på cirka 7 tkr som är
hänförligt till ett åntal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas uppgå titt
cirka 783 tkr vilket är en försämring med 22A tkr mot prognosen som visade ett
positivt resultat på t tt'tntr.
Revisorerna ti lstyrker att förbu ndsd rektionen bevi ljas a nsva rsfri het.
I

i

Beslutsunderlag

.
.
.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018'
Fyrbodals kommunalforbunds beslut 2OL9-O3-28, 5 11
Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, 5 158'

till beslut

på sammanträdet
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
Förslag

följande:

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet'

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Kommu nstyrelsens

S

a

2019-05-28

rbetsutskott

158

sida
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Dnr KS 2019/268

Fyrbodals kornmunalförbund - årsredovisning och
förvaltningsrevision för 2O18
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Me!leruds kommun beviljar förbundsdirektionen
för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning for
2018 som utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen för 2018 visar ett överskott i basverksamheten på
cirka776 tkr. Projektverksamheten visar ett underskott på cirka 7 tkr som är
hänförligt till ett antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas uppgå titt
cirka 783 tkr vilket år en forsämring med 220 tkr mot prognosen som visade ett
positivt resultat på

t

tttnkr.

Revisore rna ti I lstyrke r

att forbu ndsd rektionen
i

bevi ljas

a

nsva rsfri het.

Beslutsunderlag

.
.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2018.
Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2A19-03-28, 5 11,

till beslut

på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet for 2018 års verksamhet.
Förslag

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

Utdragsbeslyrka nde

gn
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lngrid Engqvist
Carina Ericson < carina.ericson@fyrbodal.se >
den 13 maj 2019 10:38
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Strömstads
kommun; Tanu ms kommun; Trol lhättans stad; Uddevalla kommun; Vänersborgs
kommun;Amåls Kommun
Arsredovisni n g sa mt revisionsra p port 20 1 B Fyrbodals Kom mu nalförbu nd
Ärsredovisning 2018 med underskrifter komp.pdf; Revisionsberättelse inkl rapport

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:
Bifogade filer:

1

81 23

1

.pdf

Hei,

Här kommer Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning (nu i komprimerat format) samt revisorernas rapport och
revisionsberättelse för 20L8, för information och kännedom.

Med vänlig hälsning

Garina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kom

m

unalfcirbu nd

Telefon/mobil: 0522-44 08 41
Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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$11
Årsredov isninglbokslu t 201 8
Den ekonomiska redsvisningen for 2018 visar ett överskott i basverksamheten på
ca776 tkr. Projektverksamheten visar ett överskoti på ca 7 tkr som åir hänforligt till ett
antal avslutade projekt. Det totala resultatet beräknas dåirmed uppgå till ca 783 tkr vilket
är en firsiimring med 22A tkx mot prognosen som visade + I mlr.

Ärendet presenterades på mötet av Jeanette Låmmel, fiirbundsdirektör och Carina
Erieson, administrativ chef.
Tj tin s t e s lrr iv e I s e

oc

h år sr e dov i s ni n g b ifa gas pr o t o kol I e t.

Arbetzutskottet har berett ärendet och öreslfu direktionen att beslutagodkiinna
presenterad årsredovisning fiir 2018 &rs verksamhet samt att lärsna över
årsredovisningen till forbundets revisorer och kommuner ör vidare handlägguing.

Direktionen beslutar
Att godkåinna presenterad årsredovisning ftir 2018 års verksamhet samt
Ätt överlärnna årsredovisningen
handlåggning.

,rt fr/.

till

förbundets revisorer oeh kommuner {ör
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Ravisorerna I Fyrbodals kommunalförbund
Org m: 222A0A-1776

Till
fullmäktige i respcktive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 20{8
Vi, av fullmöktige

utscdda rcvisoror, har granskct den vsr{$årnhct som bedrivits i

kommunalfr rbundet {v dess dircktion.

Direktionen an$vårår för att vcrksamhcten bedrivs enligt gällande m*1, beslut och
riktllqior samt de lagar och föreshrirler som gällcr flr verksamhctan. Dc ansvarsr ocksÅ
för stt det finns cn tillräcklig intem kontroll i vcksamhctcn,
Revisoremn ans?arår för ntt gransko vuksnmhct, intern kontroll och räkenskaper och
pröva om vcrksamhctcn bedrivits enligt dc uppdrng, måI, hgnr oclr Sreskrifter som göller
för vsrksamheten.

i

Granokningen har utförts cnligt kommunallagen, god revisionssed
kommunal
verksamhct, fBrburdsoldningen ooh rcvisionsrcglcmenlet. Orsnskningen har genomfbrts
mod dcn inriktning ooh omfattning som bch$vs ftlr att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning,

Vi har appmdrksammat

t

Ått kommunalftrbundets långsikttga solidttetsnål (10 o/o) lnte uppnåtts
under 2018, Åv årsredot,isnlngen,fiwmgår atl avv[kelser kan lhrekomma
beroendc p& åtaganden sam direktionen Jinnt angelägna. Yhr
rypfattning ör att awikelser

Yi

*a konmenteras I årsredovlsntngen.

bedömer ssmmafltaget att dircktionen

i

Fyrbodals kommunalfBrbund har bedrivrl

verksåmheten på ett ändamålsenllgt och från ekcnomisk synpunkt tillfredsställande sätt,

Vi bodömeratt råkonskaperna i ailt vilssntligt [r r&twisande.
Vl bcdömer att diraktionsns internr kontroll har varit tillrflcklig.

Vi

bodömer sammanlaget atl rcsultatet cnligt årsrcdovlsningen
ftlrcnligt med de mål som direktioncrt uppställt.

60

i

lruvudsak år

Vi tillstyrker att rcsJrcktivc fullmiilrtige bcviljur nnsvnr'.*fi'iltel lllr elireklionrn
dc cnsklldn ledamöternå I tltnsanlnrn.

Vi åberopar bifogndc rapporter

Uddcvalln den 4 april 2019

/v
Bostrtnr
Vånersborgs konrrnun

[4-/^

t/t#utoY

Anitn Älgcnror/
'l'anuurs keirhuun

A'/*Å

,/Clacs

I

lcdlund

Mrtnhednlr komnrttn

Ånråls kourrrrun

Bil*gor:
KPfuIC Cranskniug av dclår'slnks!ut
KPfuIC Cransknirtg nv bokstttt och itrsredovisning
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Granskntnu 3v [nl<slut nch

årsrsilnvisntrtg psr 2018 1?31
Granskningsrappart
Fyrbodals kommunafförbund

KPMG AB

2019-04-04
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Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31
201 S-04-04

Bakgrund

1

Vi har av Fyöodals kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för råkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen for år 2018.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet

i

årsredovisningen år förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Revisorerna ska

pröva

sm

råkenskaperna

år

råttvisande. Revisorernas uttalande ävges

i

revisionsberättelsen.

Syfte och revisionsfråga

1.1

Syftet med granskningen år att bedöma om forbundets årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas
ulformning av revisionsberäftelsen.

1.2

Reviaionskriterier
Bedömningsgrund för våri uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt våsentligt

är

uppråttad

i

enlighet med gållande lagar och regler bygger på följande

revisionskriterier:

o
r
r
o
1.3

Kommunallag och kommunal redovisningslag
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR,
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
lnterna regelverk och instruktioner
Direktionens beslut

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning

som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL1 och Skyrev2. Det innebår att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt våsentligt men inte absolut såkerhet
försåkra oss att årsredovisningen inte innehåller våsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 2018. M har granskat

sådan infonnation som år av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella rapporteringen i årsredovisningen. Syftet år alt inhåmta tillråckliga
revisionsbevis för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. Det innebår
att vi i huvudsak har granskat avsnittet Ekonomisk redovisning 2A18-01-01-2018-12-31
samt avsnitt om Ekonomioch personaliförvaltningsberättelsen. Övriga delar har endast

I Sveriges Kommuner cch Landsling
2

Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
2
€

2019 KPt'r€ AB. All rlghts reserved.
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Fyrbodals kommunalförbund
Granskning av bokslut och årsredovisning per 20'l 8-'l 2-31
201 9-04-04

översiktligt granskats utifrån om informationen

år förenligt med den finansiella

rapporteringen.

Granskningen har genomförts genom:

r
r
r

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

lntervjuer med berörda tjänstemän
Avståmning av våsentliga poster i resultat- och balansråkning mot erfarderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

2

Resultat av granskningen

2.1

Årsredovisningen
Granskningen har omfaitat bokslutet och årsredovisningen for 2018.

bedömer atl årsredovieningen i allt väsentligt ger en råttvisande bild av
kommunalförbundets resultat och stållning åven om det bland annat saknas en
balanskravsutredning i förvaltningsberättelsen. Arsredovisningen har i övrigt i altt
våsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god

Vi

redovisningssed.

2.2

Redovisni ngspri nciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprincipe/' att årsredovisningen
upprättats enligt Lagen orn kornmunal redovisning (KRL).
I

vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående ståmmer via intervjuer

med redovisningsansvarig samt översiktlig avståmning av förbundels årsredovisning
mot RKRs gållande rekommendationer.

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen år att förbundet

i

huvudsak efterlever

Lagen orn kommunal redovisning och RKRs rekommendationer.

2.3

Balanekrav
En kommun eller ett

kommunalförbund ska enligf KL göra en avstämning av
i förvaltningsberåttelsen. Eventuella negativa resultat
ska
redovisas
balanskravet som
som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl
flnns emelleitid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har låmnat
information3 om beråkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten
till reglerna orn balanskrav i KRL och KL.

I KL stadgas åven att kommunenlkommunalförbundet

ska ha en god ekonornisk
hushållning, vilket får ses som eit överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det
3

Oktober2015
3
O 2019 KPMGÄ8. All rQhis resaruod.
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Granskning av bokslul och årsredovisning per 2018-12-31
201 9-04-04

inte råcker med att intäkterna enbart tåcker kostnaderna, eftersorn det på längre sikt
urholkär kommunens/kommunalförbundets ekonomi.
Förbundet redovisar balanskravsresultatet i not och inte i enlighet med KL och KRL i
förvaltningsberättelsen. Arets resultat uppgår till 783 tkr vilket överensståmmer med
förbundets balanskravsresultat. Det har i vår granskning inte framkommit någon
yfterligare post att ta hånsyn till vid beråkning av balanskravsresultatet.

2.4

Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens beståmmelser ska fullmåktigeldirektionen i budgeten ange
finansiella mål och verksarnheismål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen ät förenligt med de av
fullmåktige beslutade målen.

2.4.1

Finansiella mål
Förbundsdirektionen har inte antagit några finansiella mål för 2018. Direktionen har dock
beslutat om ett långsiktigt soliditetsmål 2013. Soliditeten ska enligt det faststållda målet
ligga på 10 % men kan variera över tid beroende på vilka åtaganden som direktionen
finner låmpliga.
o/o (6 %) för 2018 men det saknas en bedömning i
Solidiieten uppgår
årsredovisningen om detta år en acceptabel nivå utifrån åtaganden gjorda under 2018.

tll 7

2.4.2

Verksamhatsmål
Sammantaget finns åtta övergripande verksamhetsmål för förbundei. Dessa år:

.
.
.
.
.
.
.
.

Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat nåringsliv
En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
En väl utvecklad infrastruktur
Hållbar landsbygdsutveckling med vål fungerande samspel mellan stad och land
En stark och attraktiv grånsregion
Eil aktiv och nyskapande kulturregion för alla
lnvånare ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjånst, vård och
om$org
God och jåmlik hålsa för barn och unga

Uppföljningen av förbundets mål redovisas i årsredovisningen och iverksamhetsrapport

2018, kvartal 4. Dock saknas en bedömning om respektive mål uppnåtts liksom en
sammanlagen bedömning av måtuppfyllelsen.
2"4.3

God ekonomisk hushållning

i årsredovisningen kan inte utlåsas om direktionen bedömer om
resultatet i årsredsvisningen år förenligt med de mål kommunalförbundet fastställt som

Av informationen

våsentliga för god ekonomisk hushållning.

4
@

2019 KPMG A8.

Äl

righB resBw€d.
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2.5

Ekonomisk redovisning
Arets resultat uppgår i resultaträknlngen till 783 tkr, dår basverksamhetens resultat är 776lkr, projektverksamheten + 7 tkr och övrig verksamhei är 0 tkr.
Balansräkningen omsluter 49 333 tkr dår de största postema på tillgångssidan omfattar
aktier och andelar, kundfordringar, upplupna intäkter samt likvida medel och på
skuldsidan egei kapital och kortfristiga skulder i form av leverantörsskulder samt
periodiserade projektmedel. Eget kapital uppgår tll3147 tkr inklusive årets resultat. Vi
har granskat underlagen för balansråkningens väsentliga poster och erhållit det som
efterfrågats. Vi har inte gjort några väsentliga noteringar avseende balansräkningen
förutom noteringen nedan angående projektmedel.

Kassaflcjdesanalysen beskriver hur verksamheten har finansierats och hur det har
inverkat på verksamhetens likvida stållning.

Årets kassaflöde är positivt med 4 833 tkr och har ökat förbundets likvida medel till
24 954 tkr vid årets utgång.

2.6

lakttagelser och rekom mendationer

2.6.1

Ny Lag om kommunal bokföring och redovisning
Den 1 januafi2O19 trädde en ny kommunal redovisningslag ikraft. Det är därför viktigt
att kommunalfdrbundet under innevarande år såkerståller att redovisningsprinciper och
årsredovisning överensslåmmer med den nya lagen,

2.6.2

Projektredovisning
Bland kortfristiga fordringar och kortfrisiiga skulder finns våsenttiga poster sorn ävser
periodiserade projekt. Projekten avser projekt, verksamheter och kostnadsställen vilkei
bland annat innebär att olika förutsåttningar gåller för det som redovisas under
benämningen projekt.

För att projektmedlen ska kunna periodiseras över tid ska dokumentation finnas som
visar vilken period bidraget avser, om och når slutredovisning ska ske samt om bidraget
år förenat med en skyldighet att återbetala ej förbrukade medel.

För att såkerstålla att projektmedlen patiodiseras på ett korrekt sått gjordes 2017 en
särskild granskning av projektredovisningen vilken redovisades i sårskild rapport. Våra
våsentligaste iakttagelser och rekommendationer från den granskningen var följande:

.
.
r

Att rikttinjer för projektstyrning uppdateras och fastställs av direktionen
Att roller och ansvar i projekten $dliggörs och faststålls

Att det av riktlinjer för projektstyrning framgår vilka olika typer av projekt som
omfattas sami rutiner för redovisning, uppföljning, analys och utvärdering för
respektive ProjekttYP

5
O 20 ts KPMG A8.

Äl rlghls raserved.

Docurnent ola33ltlcållön: KPMG conRdåntitl

67

Fyrbodals ltommunalförbund
Granskning av bokslut ocfr årsredovisning pet 2018-12-31

2019-04-&t

.

Att rutiner uppråttas för löpande åtenapportering till direktionen avseende utfall
för genomförda projekt

Ett arbete påbörjades under 2018 för att såkerställa rutiner för projektredovisning och vi
uppmaner förbundet att fortsåtta och slutföra det arbetet under 2019.

Dag som ovan
KPMG AB

Eva Frorn
Auktoriserad revisor
Ceftifierad kommu nal revisar
gstte dokums{ hd qpfrållat8 sobst för i dokumanlot aoghgl .uppdrsgegiivare och år bearst på det sårstilda uppdrag som år 6dalal
msgån KpIUG ÄB o{fi uppdGgsg*varsn, Kplttc Ag ler inla ro8var 6r om andra *n upp*a$glvsGn anvånds dokurttenle* och
hbrmåilonån I dd(umBr{st lnfumrliorFn I dolurnmlei kan bårå gåt€ol€ts$ vara 6lhrd v{d tldF,nklsr ftr putfiGeråfidst åv d6Uå

6(umsnt
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1

lnledning

1.1

Uppdraget
Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden januari - juni 2018, Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2018,

En översiktlig granskning år våsentlig begrånsad i förhållande till revisionen

av

årsboksluiet. Kommunallagen föreskriver atl budgeten ska innehålla måloch riktlinjer för

verksamheten samt finansiella mål som

år av betydelse för en god

ekonomisk

hushållning. Målen ska utuårderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Det år kommunalforbundet som har ansvar för delårsrapporten. Vårt ansvar år att
översiktligt granska delårsrapporten för ait ge revisorerna undedag för sin bedömning.

1.2

Syfte
Syftet med vår granskning är att ge revisorema underlag för sin bedömning och
rapporteri4g lill kommunfullmåktige i respeKive medlemskommun om resultatet i
delårsrapporten år förenligt med de mål direktionen har beslutat om.

Granskningen ska verifiera att delårsrapporten i Fyrbodals kommunalförbund är
uppråttat i enlighet med kommunallagen {KL) lagen om kommunal redovisning (KRL),
rådet för kommunalredovisnings rekommendationer samt god redovisningssed i
kommuner.

1.3

Utförd granskning
Granskningen har skett

av den delårsrapport som fanns tillgänglig

i

vecka 34.

Delårsrapporten visar en förändring av eget kapital med 443 tkr och ett utgående eget

kapital som dårefler uppgår t'll

2

808 tkr. Granskningen av delårsrapporten har

i

huvudsak genomförts via interujuer samt översiktlig genomgång av underlag till bokslut
och delårsrapport som tillhandahållits av personalen vid förbundets kansli.

1.4

Rapportutformning
I denna rapport sarnmanfattas våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Rapporten skrivs i awikelseform, vilket innebär att i huvudsak förhållanden som vi anse

bör uppmä*sammas eller bli föremål för åtgårder redovisas. Våra iakttagelser har
kommunicerats med personal på förbundets kansli.

1

€
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2

Noteringar från granskningen

2.1

Resultat 2018
Vi noterar att förbundet för första halvåret redovisar ett positivt resultat på 443 tkr, Den

till

år

överskottet
minskade personalkostnader inom
$törcta anledningen
basverksarnhaten då förbundsdirektörens tjånst varit vakant under delar av perioden. Ny
lörbundsdirektör tråder i tjänst den 1 oktober 2018.
Föregående verksamhetsår beslutades att kommunaiförbundets underskott för 2017
skulle nollstållas genom en extradebitering till respektive kommun. Vi kan konstatera att
ersättningen inbetalts av samtliga kommuner.

2.2

Balanskravsutredning
Enligt lagen om kommunal redovisning ska uppgifter om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. I
kommunallagen anges att om balanskravsresultatet enligt lagen om kommunal
redovlsning år negativt för ett visst räkenskapsår, ska det regleras under de nårmast
följande tre åren. Är balanskravsresultatet negativt ska förvaltningsberåttelsen innehålla
upplysningar om når och på vilket sått balanskravsresultatet ska regleras.

Vi noterar att balanskravsutredningen i förvaltningsberåttelsen visar att

kommunal-

förbundei kommer att uppnå balanskravet för 2018.

2.3

Projektredovisning
De största tillgångs- och skuldposterna avser oavslutade projekt. Vi har tidigare
poångterat viKen av att intåkter redovisas i enlighet med god redovisningssed. Det
innebär aft det ska finnas en dokumenterad grund för projektresultat som perlodiseras,
till exempel att projektet åvser en period som inte har påsseråt eller att det föreligger en
återbetalningsskyldighet vid slutredovisning av projektmedlen.

Under 2018 har inga projekt slutredovisats eller avslutats. En projektgrupp har fått i
uppdrag att ta fram och dokumentera fdrbundets projektprocess, arbelet med detta skall
vara klart under hösten 2018.
Bland kor$ristiga skulder finns periodiserade regionala tillvåxtmedel på 28,2 mnkr. Av
dessa medel avser 14,9 mnkr åren2O17-2018, 6,3 mnkr åren 2014-2A16 samt 7,0 mnkr
åren 2004-2013 {föregående år 8,6 mnkr ären 2OA4-2013). Enligt uppgift har alla
tillvåxtmedel löre 2014 slutredovisats utan krav på återbetalning,

2
@

I
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201

7-0S 30

Avstämning mot förbundsdirektionens mål

3

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har faststållt ett finansiellt må|. Målet år att
soliditeten långsiktigt ska uppgå till 10 % men att den över tid kan variera beroende på
vilka åtaganden direktionen beslutar om, Soliditeten uppgår per den 30/6 2018 till knappt

6 % (3 % 2017). Soliditetsnivån i förhållande till uppsatt soliditetsmål förklaras med a1
det egna kapitalet har anvånts för att tåcka underskott i väntan på beslut om långsiktig
finansiering.

I

delårsrapporten har avstämning mot fastställda resuhatmål

i

för

verksamheien

bilaga till delårsrapporten, Direktionens sammantagna bedömning är att
resultatmålen för verksamheten kommer att uppnås för 2018.
redovisats

4

Bedömning av innehållet i delårsrapporten
Vid granskningen har inte framkommii annat än att delårsrapporten i allt våsentligt har
uppråttats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i
kommunal ve*samhet. I bilaga finns en redogörelse för uppföljning av resultatmål for
verksamheten och i förvaltningsberäftelsen finns en samrnantagen bedömning att
kommunalförbundet kommer att uppnå god ekonomisk hushållning för 2018.

Göteborg sorn ovan
KPMG AB
r'

Eva From

Auktoriserad revisar
Certifierad kommunal revisor

2

ii$inty @tnpany ånd a memb€r lim of lhe XPMG nEtworft
*lth RFMG lntorneiional Cmp€Etive fKPMG htematonal'), a Sriss eftlily.

O ?018 r\PMG A3, å Sweclieh ltmited

73

firms affliålad

MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsekontoret

2019-06- 19

ARENDE

8

Dnr KS 20I9/3OI

Ätgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av
arbetsmiljön för Hemvården Centrum
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr
för renovering av Bergs (våning 2) 2079.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har den 30 april 2019 meddelat att de överväger att från och
med den 31 oktober 2019 förbjuda Melleruds kommun att bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på p O Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Arbetsmiljöverket har därefter den 28 maj 2019 beslutat att förbjuda kommunen
vid vite av 150 tkr att från och med den 1 december 2Ot9 bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på e O Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Behov finns av att renovera Bergs (våning 2) för att kunna flytta verksamhet dit.
Kommunfullmäktige behöver därför ta beslut om en utökning av investeringsramen
för 2019 med 2,7 Mnkr.

Beslutsunderlag

o Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2019-04-30.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Beslut om förbud och föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket
o Arbetsutskottets beslut 2OI9-O5-28, 5 184.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, g 727.
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2019-05-28

MELLERT.IDS KOMMI,JN

SAM MAI$TRÄDESPROTOKOLg-

Kommunstyrelsen

2019-06-L2

9

Sammanträdesdatum

LZV

sida

6

Dnr KS 2A79/3AI

Åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av
arbetsmiljön för Hemvården Centrum
Komn'runstyrelsens förslag til! beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr
för renovering av Bergs (våning 2) 2OL9'
Sarnma

nfattning av ä rendet

Arbetsmiljöverket har den 30 april 2019 meddelat att de överväger att från och
med den 31 oktober 2019 förbjuda Melleruds kommun att bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på p O Lundgrensgatan 1O i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Arbetsmiljöverket har därefter den 28 maj 2019 beslutat att forbjuda kommunen
vid vite av 150 tkr att från och med den 1 december 2OL9 bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på p O Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Behov finns av att renovera Bergs (våning 2) för att kunna flytta verksamhet dit'
Kommunfullmäktige behöver därför ta beslut om en utökning av investeringsramen
för 2019 med 7,7 Mnkr.

Beslutsunderlag

.
.
.

n

Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2019-04-30.
Kom mu nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
Beslut om förbud och föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket 2019-05-28
Arbetsutskottets beslut 2OL9-05-28, 5 184.

FörsNag

til! beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följa nde:

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2019 med 2,7 Mnkr
för renovering av Bergs (våning 2) 2079.

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

Utd ragsbesty rka nde

Justerandes sign

75

SAM MANTRÄD ESP ROTOKO !-L

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatu m

Kom mu nstyrelsens

5

a

2019-05-28

rbetsutskott

184

sida

40

Dnr KS 2079/3A7

Ätgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av
arbetsmiljön för Hemvården Centrum
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen for 2019 rned 2,7 Mnkr
för renovering av Bergs (våning

4

2A79.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmiljöverket har den 30 april 2019 meddelat att de överväger att från och
rned den 31 oktober 2019 forbjuda Melleruds kommun att bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på e O Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Arbetsmiljöverket har därefter den 28 maj 2019 beslutat att forbjuda kommunen
vid vite av 150 tkr att från och med den 1 december 2A79 bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på p O Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek
och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Behov finns av att renovera Bergs (våning 2) tör att kunna flytta verksamhet dit.

Kommunfullmäktige behöver därför ta beslut om en utökning av investeringsramen

för 2O79 rned 2,7 Mnkr.
Beslutsunderlag

.
r
r

Underrättelse från Arbetsmiljöverket daterad 2019-04-30.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslut om förbud och föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket 2019-05-28,

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen
för 2A79 med 2,7 Mnkr för renovering av Bergs (våning 4 2A79.

Beslutsgång
Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Utd ragsbestyrka nde
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BESLUT

ARBETSMILJö

Datum

Vår beteckning

sid

2019-05-28

201.8/032321.

1 (6)

VERKET
Enheten för region väst

Melleruds kommun
46480 MELLERUD

Eva Aronssorv 0'1.0-730 9364
Jonas Ham ark, 0'1.0-730 9549

Delgivning

Förbud och föreläggande med vite

Ert organisationsnummer:
Arbetsställe:

212000-1_488

Hemvården Centrum

Beslut
Arbetsmiljöverket förbjuder er vid vite av 150 000 kronor att från och med den
L december 2019 bedriva verksamhet i nuvarande lokaler på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte lokalernas storlek och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare.
Se 4,'104 och 105 SS

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplat2kap.3, 4 oct. B SS samt 3 kap. 2 S arbetsmiljölagen

sens utformning. Se även

(AML).
Reglerna om att vi har rätt att besluta om förbud och föreläggande och att forena
beslutet med vite finns i 7 kap.7 S AML.

Vi förelägger er också vid vite av 2 000 kronor att meddela oss om ni säljer eller
överlåter verksamheten på P D Lundgrensgatan 10 i Mellerud till en annan fysisk
eller juridisk person. Skicka oss då deras namn, organisationsnummer och adress.
Detta krav giiller tills vi avslutar ärendet. Reglerna om att vi har rätt att få den
information som vi behöver för vår tillsyn finns i 7 kap.3 S AML.
Vad är förbud, föreläggande och vite?

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller
inte får lov att göra en viss handling.
Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som irurebär att den som beslutet
gäller ska genomföra en viss åtg.ird.

Postadress: 1 12 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 . Telefax; 08-730 '19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se . Webbplats: av.se
Organisationsnummer 2021 00-21 48
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BESLUT
Datum

2019-05-28

ARBETSMILJö

Vår beteckninq

201.8/032321

VERKET

Ett vite är ett penningbelopp som man kan tvingas betala om man inte följer en
beslut.
Skyddsombudet har rätt att avbryta det förbjudna arbetet
Om ni inte följer förbudet har skyddsombudet rätt att avbryta det förbjudna arbetet. Reglerna om skyddsombudets rätt att avbryta arbete finns i 6 kap. 7 S AML'
Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön
Ert ansvar för arbetsmiljön gäller även under tiden ni har på er att uppfylla villkoren. Ni ska alltid göra det som behövs, så att ingen av era arbetstagare skadar
sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar finns i 3 kap. 2 S AML.
Skäl för vårt beslut

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Vi bedömer att det finns brister i er arbetsmiljö,
som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig' Nedan går vi igenom bristerna och hur vi kommit fram till vår bedömning.

Vid inspektion den 22 augusti 2018 framkom att såväl enhetschefer som huvudskyddsåmbud och övriga arbetstagare var samstämmiga om att lokalerna är för
små i förhållande till antalet arbetstagare. Samtliga arbetstagare upplever att det
är ett problem. För en del innebär det stressreaktioner. Under ett arbetspass dagtid vislas 30-35 personer i hemvårdens lokaler. De är inrymda på bottenvåningen
i fastigheten på P D Lundgrensgatan 10. Ni påtalade att det geografiska läget är
bra oÅ att det underlättar mycket att verksamheten är belägen i samma fastighet
som hemsjukvården. Bristerna med för små lokaler i förhållande till antalet arbetstagare har påtalats av enhetschefer och skyddsombud/ arbetstagare åt-

minstone sedan2017.
Många arbetstagare på begränsad yta innebär hög ljudnivå och svårigheter då
olika aktiviteter pågår samtidigt. Utrymmena används både för arbete och rast.
Arbetsuppgifter iom kräver koncentration måste utföras samtidigt som det pågår
samtal -åtiun kollegor eller attnågon pratar i telefon. Ni ger exempel då omvårdnadspersonal genomför webbutbildningar samtidigt som andra befinner sig i
rummet. Administratörerna kan heller inte arbeta ostört då det finns extra skrivbord inne på deras kontor som används av omvårdnadspersonalen då de arbetar
med sina specialområden. Dessa extra arbetsplatser anvåinds också av enhetscheferna när åe är i lokalerna. Om det fanns större ytor skulle antalet datorarbetsplatser utökas. Det saknas även samtalsrum. Vid spontana samtal då arbetstagutt-tu behöver prata ostört går de exempelvis till förrådet'
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BESLUT

ARBETSMILJö

Datum

Vår beteckninq

sid

20L9-05-28

2018/032321,

3 (6)

VERKET

Tillredning och förvaring av medhavd mat/fika är svårhanterat då det enbart
finns ett liiet pentry. Detblir kö både för att värma/tillreda och att diska efter sig.
Det saknas diskmaskin och det finns heller inte utrymme att installera någon. En
del vill prata och ha trevligt med sina kollegor på rasten, medan andra behöver
vila ochfå lugn och ro. För de sist nämnda personerna innebär det svårigheter att
få den återhämtning de behöver under sina arbetspass i samband med pauser och
raster. Ni har tiltgång tilt två toaletter vilket i sig är tillräckligt för antalet arbetstagare, men eftersom cle flesta behöver anviinda dem iruran man åker ut på sitt
arbetspass och i samband med pauser och raster så blir det ett stressmoment.

När det gäller omklädningsrum så har ni använt alla ytor som finns att tillgå för
klädskåf. Det finns enligt er inte möjlighet att få in flera. En del omvårdnadspersonal delar därför skåP.

Vid uppföljningsbesöket i januari 2019 rtppgav ni att det fanns planer på att flytta
hemvården till Bergs iildreboende, men att det krävs renovering innan.

Vid kontakt i början av april 201,9 uppgav ni att ritningsförslag finns som skulle
vara lämpligt för er verksamhet.
Sammanfattning

Utredningen i ärenclet visar att den aktuella verksamheten är trångbodd, vilket
innebär en awikelse från vissa bestämmelser i AML och i AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning. Det finns därför skäl att forbjuda er att bedriva verksamhet
i d" ,r.tnutande lokalerna om inte lokalernas storlek och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet arbetstagare. Vi gör också bedömningen att förbudet ska förenas med ett vite på 150 000 kronor.

till beslutet - detta har hänt
Den 22augusti 2018 inspekterade vi ert arbetsställe. Vi såg då vissa brister i arbetsmiljön. Ni fick ett inspektionsmeddelande den 13 september 2018 där vi beskrev bristerna och ställde krav på att ni skulle åtgärda dem. Vid vårt uppfölj-

Bakgrund

ningsbesök den17 januari 2019 samt genom de kontakter vi har haft via mejl fram
tiil åen 2 april2}l9,har det visat det sig att ovanstående brister finns kvar.

Ni har fått möjlighet att lämna synpunkter på villkoren och tidpunkterna, innan
vi fattade detta beslut. Ni fick ett brev om det, skrivet den 30 apr112019.

Ni har uppgett i huvudsak följande. I samverkan med enhetschefer, kommunchef, fastighetschef och socialchef kommer ni lämna förslag till kommunstyrelsen
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Datum

Vår beteckninq

sid

2019-05-28

201.8/032321,

4 (6)

VERKET

om att flytta de sjuksköterskor som sitter i andra delen av P D Lundgrensgatan 10
till de lokaler ni har lediga på Bergs. Det som krävs är då en mindre renovering
som kan vara klar i slutet av november, så kan hemtjänsten få det som idag är
sjuksköterskornas utrymme till sitt förfogande. Det kommunfullmäktige ska besiuta om är investeringsbudgeten för renovering av Bergs, vilken enligt kommunchefen är rimlig. Beslut tas den 26iuru 2019. Hemtjänsten på P D Lundgensgatan 10 kommer således få utökat utrymme och bra anpassade lokaler på samma
adress och i mycket nära anslutning till dem de har idag senast den 1 december
2019.
I vår underrättelse av den 30 april 2019 skrev vi att vi övervägde att låta förbudet
börja gälla från och med den 3L oktober 2019.Vi godtar dock de skälni fört fram
för atflåta förbudet i stället börja gätla från och med den 1 december 2019.
Meddela oss när ni har uppfyllt villkoren
När ni har uppfyllt villkoren ska ni meddela oss. Skriv vår beteckning i svaref se

längst ,tpp pa riaun 1. Vår postadress och e-postadress finns längst ner på sidan
1. Regleina om att vi har rätt att få den information som vi behöver för vår tillsyn

firmsiTkap.3SAML.

Ärendet har prövats vid vårt kontor i Mölndal och har avgjorts av sektionschefen
Annika Persson i närvaro av juristen Jonas Hamark efter föredragning av arbetsmiljOinspektören Eva Aronsson.

Annika Persson

Kopia

till

Vi har mejlat en kopia av detta beslut till:
kommunen@mellerud.se
m

a I in.

iohansso n@m e llerud. se

karolina.christensen@mellerud'se
malin. rahm@mellerud. se
glmilla. gustafsson@mellerud. se
christinamelin@live.se
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ARBETSMTLJö

Datum

Vår beteckninq

sid

2019-05-28

20't8/032321,

5 (6)

VERKET

Verktyg för en bra arbetsmiljö
hur
Använd gärna vår webbplats av.se. Där finns mallar, exempel och guider för
webbi
våra
mer
er
lära
kan
Ni
ni kan arbeta systematiskt för en bra arbetsmiljö.
utbildningar, och använda vårt sjdlvskattningsverktyg för alt bedöma vad ni behöver fOr6attra. På webben kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra före-

skrifter.
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ARBETSMILJö

Dåtum

Vår beteckninq

sid

201.9-05-28

201.8/032321

6 (6)

VERKET

0m ni vill överklaga
skriv ett överklaNi kan överklaga vårt beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg'
att det har kommit
gurra" och skicia det först till oss, eftersom vi ska kontrollera
vårt beslut.
In i rätt tid. Vi prövar också om det finns skäil att ändra
ni fick del av beslutet'
måste få överklagandet inom tre veckor från den dag
Annars kan överklagandet inte prövas'

vi

om överklagandet har kommit in i rätt tid

så skickar

vi överklagandet till förvalt-

ningsrätten.
och datumet
Ange vilket beslut som överklagas. Hänvisa till vårt ärendenummer
varför'
och
för"beslutet. Berätta hur ni vill att beslutet ska ändras

erl
Överklagandet ska också innehålla följande uppgifter om
. nalnn
. personnummer eller organisationsnummer
o postadress och e-Postadress
o telefonnummer (hemligt teleforurummer behöver bara lämnas om domstolen begär det)
och telefonom ni har ett ombud ska ombudets namn, postadress, e-postadress

nummer anges'
L'
Vår postadress och e-postadress finns låingst ner på sidan
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Kommunstyrelsen

Arbetsmiljö för hemvård centrum
Förslag till beslut
Att omfördela de investeringsmedel på

ZOO

Tkr som finns beslutade för

Bergs 2020 till 2019.

Att begära 2 500 Tkr för renovering av Bergs vån 2 20!9 av
kommunfullmäktige som finansieras med ökad investeringsram

Sammanfattning av ärendet
Hemvård centrum samt hemsjukvård har fcir små lokaler på Älvan.
Arbetsmiljöverket förbjuder Melleruds kommun vid vite av 150 000
kronor att från och med den 1 december 2019 bedriva verksamhet i
nuvarande lokaler på p O Lundgrensgatan 10 i Mellerud om inte
lokalernas storlek och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet
a

rbetstaga re

Beslutsunderlag
Underrättelse från arbetsmiljöverket daterad 2OI9-O4-3O
Delgivning förbud och föreläggande om vite från arbetsmiljöverket
2019-05-28

Beskrivning av ärendet
Vid inspektion av arbetsmiljöverket den 22 augusti 2018 hos hemvården
lokaliserade vid Älvan (P D Lungrensgata 10) framkom att såväl
enhetschefer som huvudskyddsombud och övriga arbetstagare var
samstämmiga om att lokalerna är för små i förhållande till antalet
arbetstagare. Under ett arbetspass dagtid vistas 30-35 personer i
hemvårdens lokaler. Bristerna med för små lokaler i förhållande till
antalet arbetstagare har påtalats av enhetschefer och skyddsombud/
arbetstagare åtminstone sedan 2OI7.
Medarbetarna i hemvård centrum samt hemsjukvården upplever att
ljudnivån är för hög och störande. Lokalerna används UåOe for arbete
och rast. Arbetsuppgifter som kräver koncentration måste utföras
samtidigt som det pågår samtal mellan kollegor eller att någon pratar
telefon. Administratörerna kan heller inte arbeta ostört då det finns

i

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 BO MELLERUD

Storgatan 11

0530-180 000

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Fax

Webb

Plusgiro

Organisationsnr
212000-r4BB
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extra skrivbord inne på deras kontor som används av
omvårdnadspersonalen då de arbetar med sina specialområden. Dessa
extra arbetsplatser används också av enhetscheferna när de vistas i
lokalerna. Om det fanns större ytor skulle antalet datorarbetsplatser
utökas men lokalen är begränsad. Det saknas även samtalsrum. Vid
spontana samtal då arbetstagarna behöver prata ostört går de
exem pelvis till förrådet.
Tillredning och förvaring av medhavd mat/fika är svårhanterat då det
enbart finns ett litet pentry. Det saknas diskmaskin och det finns heller
inte utrymme att installera någon. En del vill prata och ha trevligt med
sina kollegor på rasten, medan andra behöver vila och få lugn och ro.
För de sist nämnda personerna innebär det svårigheter att få den
återhämtning de behöver under sina arbetspass i samband med pauser
och raster.

Tidigare planering av lokaler
På grund av den trånga situationen på Ätvan har diskussion funnits att
flytta verksamheten till Bergs. Då vi har flera verksamheter som har
behov av större lokaler och som har undermålig arbetsmiljö, har arbete
med att ta fram en plan hur vi ska använda kontorslokalerna samt hur vi
i framtiden kan minska våra lokalkostnader. En del i detta arbete var att
göra en utredning om verksamheterna Hemvård Centrum, Dalslands
Miljö och energiförbund, rehab och hemsjukvård kunde dela på lokalerna
på Aergs. En utredning gjordes av Jan Skeppstedt (Nov 2018- jan 2019)
för att se om detta var möjligt. Utgångspunkten fcir utredningen var:
Verksamheterna lämnade sitt lokalbehov och önskemål till Jan
Skeppstedt. Verksamheternas behov och önskemåt hade tagits fram i
samverkan med fackliga parter.
Lokalbehov för Dalslands miljö och energi för 23 personer

.
.
.
.
o
.
.

t9-20 kontorsrum
Ett sammanträdesrum för 23 personer (APT, direktionsmöten,
näm ndmöten, sa mverka nsmöten förbu nd/kom m u ner etc. )
_o
Tvä grupprum vardera för ca 6-B personer (för planering,
projektdiskussioner, mindre möten etc.)
Kök/fikarum
Vilrum
o
Forrad
Arkiv

Hemvården centrum Norra (delat pä 2 grupper)

.
.
.
o
.
.

1 kontor chef
1 kontor for planerare
1 forråd
2 Samlingsrum (skall rymma ca 15 personer)
1 förråd ca 10 kvm (skall innehålla material som används i
omvå rd nadldelegation )
1 förråd ca 10 kvm (skall innehålla administrativt material)

Hemvården centrum södra (delat pä 2 grupper)

.

1 kontor chef
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.
.
.
.

1 kontor for planerare
2 Samlingsrum (skall rymma ca 15 personer)
1 förråd ca 10 kvm (skall innehålla material som används i
omvå rd nad/delegation)
1 fcirråd ca 10 kvm (skall innehålla administrativt material)

Gemensamt hemvården

.
.
.
.
r
.
.

1 kontor (för 2 administratorer ex lås/larm)
1 förråd ca 20 kvm (skall innehålla låsutrusning och
trygg hetsla rmsutrusn ing )
1 konferensrum (skall rymma ca 25 personer)
Lunchrum (skall rymma ca 30 personer)
1 Rum för samtal/handledning/introduktioner
Vilrum x se föreskriftstext nederst
4 Personaltoaletter

Hemsjukvården

.
.
o
.
.
r

.
.
r
.

9 kontor (skall rymma 15 sjuksköterskor samt studenter)
1 kontor chef
1 kontor administratör
Lunchrum fcir 20 personer
1 Rum för samtal/handledning/introduktioner
1 Läkemedelsrum ca 20 kvm (här krävs god ventilation for att
inte förstöra läkemedel, samt skall finnas 2 kylskåp för läkemedel
som kräver det)
1 Sköljrum (våtutrymme) med plats för kylskåp
1 Förråd ca 20 kvm (förvaring förbandsmaterial mm)
1 förråd ca 20 kvm (förvaring madrasser, droppställningar mm)
2 Personaltoaletter

Rehab

Behov om ca 5OO kvm totalt

o
o
.
.
o

.

5 Kontor (skall rymma 8 rehabpersonal samt studenter)

1 kontor chef
1 Rum för samtaUhandledning/introduktioner
2 personaltoaletter
1 HjälpmedelsförråO 1ca 300 kvm, skall förvaras alla hjälpmedel,
ru llstolar, duschstolar, sängar. Skal I i nnehål la tvättmöjl ighet och
verkstad. Här behövs ett arbete med arkitekt då man arbetar i
ett flöde med rent och smutsigt).
Behov av att Rehabslokaler ligger nära utgång och möjliggör av
och pålastning.

En kostnadsuppskattning gjordes av Jan Skeppstedt på cirka 36 Mkr for
renovering och tillgänglighetsanpassning av lokalerna på Bergs efter
verksamheternas önskemå|. En kostnad på :O mkr for renovering av
Bergs är i dagsläget för hög då kommunen redan har en stor
investeringsvolym.
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Nuvarande planering
Fastigheten Bergs är i stora behov av renovering oavsett vilken
verksamhet som flyttar in. Bland annat måste utbyte av fönster göras
Oå Oet finns risk idag att de lossnar om de öppnas. Taksargen är helt
slut och behöver göras samtidigt som fonsterbytet for att hålla nere
renoveringskostnader. Byggnaden behöver renoveras omgående för att
minska på investeringsvolymen får endast absolut nödvändig
verksamhetsanpassning göras. Fastighetenheten har grovt beräknat ett
renoveringsbehov med basal verksamhetsanpassning kan ligga på 15
Mkr för hela huset.

I samband med renovering av IFO lokaler efter att arbetsmiljöverkets
påtalande gällande brister gällande IFO:s lokaler såsom separata och
säkra besöksrum. Samt att posten avvecklade delar av sin verksamhet i
fastigheten fanns det tomma kontorslokaler där nu den nybildade
administrativa enheten från socialförvaltningen kommer att flytta in. Det
innebär att de administratörer som hade sin placering på Ätvan kommer
att flytta till IFO nya lokaler.
Det finns idag projekteringsmedel for Bergs på ZOO Tkr för 2019 och 200
Tkr för 2020 beslutade av kommunfullmäktige den 23 januari 2019 g 3.
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerade att lägga förslag på
renovering av Bergs på g mkr 2020 och 7 mkr2O2Ii samband med
budget och investeringsplan 2020.
Socialnämnden beslutade 2019-03-20 i samband med budgetprocessen

att korttis på Aerg ska avvecklas.
På grund av

att arbetsmiljöverket förbjuder Melleruds kommun vid vite
av 150 000 kronor att från och med den 1 december 2019 bedriva
verksamhet i nuvarande lokaler på e O Lundgrensgatan 10 om inte
lokalernas storlek och den tekniska utrustningen är anpassad till antalet
arbetstagare. Bör processen med att renovera lokalerna på Aergs gå i
snabbare takt än planerat. Beslutet från socialnämnden angående att
flytta till korttids har gjort det mer möjligt att planera vilka
verksamheter som kan flyttas till Bergs.

Framtida möjligheter
Chef för vård och omsorg har tillsammans med fastighetschef,
samhällsbyggnadschef, socialchef och kommunchef tagit fram ett forslag
för tidplan för renovering av Bergs samt in flytt av verksamheter till
Bergs
a
Hemsjukvård och rehab flyttar till våning 2 i dec 2079
a
Hemvården stannar kvar på Älvan
a
Fagerlidshemmet anpassar avdelning 5 och 6 till korttids under
2024
a
Q4 2020 Korttids flyttar till Fagerlidshemmet
a
2O2L Ombyggnad Bergs våning 1 (gamla korttids)
a
2021 Flytt av Hemvården till Bergs våning 1
a
Cafe Älvan kommer att stanna kvar i fastigheten Oå Oet är en stor
tillgång for hyresgästerna
a
2021 Familjecentral på Ätvan (förslag)
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I och med att investeringsmedel behövs för att renovera Bergs och att
kommunfullmäktige har sommaruppehåll har ärendet behövts behandlas
oerhört snabbt. Därför har det inte kunnat gjorts några
samverkansmöten med fackliga parter utan det arbete ska tas vid efter
att den politiska processen är klar, Skyddsombud från hemsjukvård har
varit med vid genomgång av det basala investeringsbehovet på Aergs
Dalslands miljö och energiförbund får vara kvar där man är idag på
Bergs och utveckla sin verksamhet utifrån de forutsättningar som finns
på Aergs. Syftet är att hela forbundet ska kunna sitta tillsammans.
En grov uppskattning av renoveringskostnaden så att hemsjukvården
och rehab kan flytta till vån 2 Bergs i december 2OI9 är 2 900 Tkr. Det
som behöver göras innan personalen kan flytta in är rivning av sköljar,
efterfölja nde våtru msa rbeten, tvättstu ga, el-a rbeten, i nd ra g n i ng fcir
nätverks access/ fönsterbyte, byte av taksarg, solavskärming,
målningsarbeten, ljudabsorbenter, lås och larm. Inga forändringar i
existerade planlösning kommer att göras.

En omfördelning i investeringsbudgeten behöver göras. De 200 Tkr som
finns 2020 för projektering etc av Bergs flyttas till 2019. Totalt finns då
400 Tkr 2019 ytterligare 2 500 Tkr behövs till renoveringen och äskas av
kommunfullmäktige.

Medel för Fagerlidshemmet och resterande renovering av Bergs kommer
att äskas i investeringsplanen för 2O2O-2O24. I den ordinarie
investeringsplaneringen ska 2500 Tkr tas bort för 2020.

Sophia Vikström
Kommunchef

Malin Johansson
Socialchef
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Avdelnlngen för inspektion

Melleruds kommun
46484
MELLEBUDS KOMMUN

Eva Aronsson, AIA-730 93 64
Jonas Hamark,010-730 95 49

Socialförvaltningcn

2019
Diaricnr

-05-

Diariepianbct{,'ckn

Möjlighet att lämna synpunkter före beslut
Ert organisationsnumner;
Arbetsställe:

212000-1488

Besöksplats:

Hemvården Centrum
Kommu nkontoret, Mellerud

Besöksdatum:
Deltagare i inspektionen:

lTjanuari 2019
Malin Rahm, enhetschef norra
Sandra Krave, skyddsombud
Btu'gitta Thelander, arbetsmiljöinspektör

Eva Aroruson, arbebmiljöinspektör

Vi överväger attbesluta om ett förbud moter med de villkor och tidpunkter som
vi redovisar i denna underräbtelse. Om vi beslutar om ett förbud kan vi också
besluta om ett vitesbelopp somni kan bli tvungna att betala om ni inte följer förbudet,

Nu får ni möilighet att skicka synpunkter på villkoren och tidpunktema för när
villkoren ska vara uppfyllda. Reglema om att ni ska få möjlighet att lämna synpunkter finns i 25 S förvaltningslagen.

Vad är ett förbud?

Ett förbud är ett beslut av en myndighet som innebär att den sombeslutet gäller
inte får lov att göra en viss handling. Ett förbud kan förenas med vite, vilket betyder att den som inte fölier forbudet kan tvingas betala en sufiuna pengaf.

Förbud vi överväger att fatta beslut om

Vi överväger att {rån och med den 3L oktober 2019 förbjuda er att bedriva verksamhet i nuvarmrde lokaler på P D Lundgrensgatan L0 i Mellerud om inte lokalernas storiek och tlen tekniska utrushringen är anpassad till antalet arbetstagare.

Postadress: 112 79 Stockholm
Telefon: 010-730 90 00 . Telefax: 08-730 1 9 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se' Webbplats: www.av se
Organisatlonsnum mer. 2a21 00.21 48
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Se 4, 104 och 105 $$ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens ufformning. Se även 2 kap. 3, 4 och 8 $$ samt 3 kap. 2 $ arbetsmiljölagen.

Bakgrund och de brister som finns kvar

Den 22 augusti 2018 inspekterade vi ert arbetsställe. Vi såg då vissa brister i arbetsmiljön. Ni fick ett irupektionsmeddelande den 13 september 201.8 där vi beskrev bristema och stälide krav på att ni skulle åtgarda dem, Vid vårt uppföljningsbesök den 1.7 januari 20L9 samt de kontakter vi har haft via mejl fram till
den 2 april 20L9, visar det sig att nedanstående brister firurs kvar.

Vid inspektionen den 22 augusti 2018 framkom att såväl enhetschefer som huvuclskyddsombud och övriga arbetstagare var sarnstämmiga om att lokalerna tir
för små i förhållande till antalet arbetstagare. Samtliga arbetstagare upplever att
det är ett problem. För en del innebär det stressreaktioner. Under ett arbetspass
dagtid vistas 30-35 personer i hemvårdens lokaler. De är inrymda på bottenvåningen i fastigheten på P D Lundgrensgatan L0. Ni påtalacle att det geografiska
läget är bra och att det underlättar rnycket att verksamheten är belägen i samma
fasfighet som hemsjukvården. Bristema med för små lokaler i förhåliande till antalet arbetstagare har påtalats av enhetschefer och skyddsornbud/ arbetstagare
åhninstone sedar-r 2017.
Många arbetstagare på begränsad yta innebär hög ljudnivå och svårigheter då
olika aktiviteter pågår samtidigt. Utrymmena används både fcir arbete och rast.
Arbetsuppgifter som kräver koncenlration måste utföras samtidigt som det pågår
samtal mellan kollegor eller att någon pratar i telefon. Ni ger exempel då omvårdnadspersonal genomför webbutbildningar samtidigt som andra befinner sig i
rummet. Administratörerna kan heller inte arbeta ostört då det finns extra skrivbord inne på deras kontor som används av omvårdnadspersonalen då de arbetar
med sina specialområden. Dessa extra arbetsplatser används också av enhetscheferna när de är i lokalerna. Om det fanns större ytor skulle antalet datorarbets*
platser utökas. Det saknas även samtalsrum. Vid spontana samtal då arbetstagarna behöver prata ostört går de exempelvis till förrådet.

Tillredning och förvaring av medhavd mat/fika är svårhanterat då det enbart
firms ett litet pentry. Det blir kti både för att värma/tillreda och att diska efter sig.
Det saknas diskmaskin och det finns heller inte utrymme aft installera någon, En
del vill prata och ha trevligt med sina kollegor på rasten, medan andra behöver
vila och få lugr och ro. För de sist nämnda personerna innebär det svårigheter att
få den återhämbring de be.höver under sina arbetspass i samband med pauser och
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raster. Ni har tillgång till två toaletter vilket i sig är tillräckligt för antalet arbetstagare, men eftersom de flesta behöver anvåinda dem iruran man åker ut på sitt
arbetspass och i samband med pauser och raster så blir det ett stressmoment.

När det gäller omklädningsrum så har ni anvåint alla ytor som firurs att tillgå för
klädskåp. Det finns enligt er inte möjlighet att få in flera. En del omvårdnadspersonal delar därför skåp.
Vid uppföljningsbesöket i januari 2019 uppgav ni att det farurs planer på att flytta
hemvården till Bergs iilclreboende, men att det krävs renovering innan.

Vid kontakt i början av april 2019 uppgav ni att ritningsförslag firurs som skulle
vara lämpligt för er verksamhet. Kornmunstyrelsen har dock beslutat att inte tillsätta de medel som skulle behövas för ombyggnation. Ni uPpgav att lokalfrågan
nu ligger hos kommunchefen.
Ni kan svara senast den 23 mai 2019

Om ni har synpunkter ska ni skicka d.em så att vi har dem senast den 23 maj2019.
Därefter kommer vi att fatta beslut i ärendet, även om ni inte lämnat några syn-

punkter.
Ert svar bör vara underskrivet av skyddsombudet så att vi kan se att skyddsombudet har läst det. Skriv vår beteckningz}lS/ 032321 i svaret.

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiliön

som arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen av era arbetstagare
skadar sig eiler blir sjuk på grund av arbetet. Reglerna om detta finns i 3 kap' 2 $
arbetsmiljölagen. Ert ansvar för arbetsmitjön gäller oavsett om vi fattar ett beslut
eller inte.

Ni

lnformera om villkoren och meddela oss om någon annan tar över

Ni bör informera era arbetstagare om vad vi överväger att förbjuda er och våra
villkor,
Omverksamheten på P D Lundgrensgatan 1"0 i Mellerud övergår till att drivas av
en annan fysisk eller juridisk person ska ni meddela oss nalnn, organisationsnurnmel och adress på den som tagit över verksamheten. Reglema om att vi har
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rätt att få den information som vi behöver för vår tillryn finns i 7 kap.3 $ arbetsmiljölagen.

Annika Persson
Sektionschef

Kopia till

Vi har mejlat en kopia av detta brev

til}

korq$rqnqn@mgllgIu4.sq
qa lrn joha ns$on@melleru{gg
karpliRp. chdsterngeq@.gellerud,se
mahn. rahm@mellerq4.-se
gLrni lla. zus haf sson @rnel I ei'gd. se

@

s*hFis

qnamelin@-live,se
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Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för offentlig
belysning inom Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2OI7, S 248, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa
enskilda vägar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot kommunallagens
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning
på foliande enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebolsvägen,
Dals Rostock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad.
Arbetsutskottet beslutade den 12 september 2017, g 322, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning
och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2018, $ 27, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en workshop for förtroendevalda och tjänstepersoner för att ta fram ett förslag på riktlinjer för kommunens offentliga belysning.
Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, g 462, att ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gatalpark i uppdrag att ta fram ett förslag till policy
för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun. Redovisning
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2079.
Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2079, g 120, att återremittera ärendet för
revidering av Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds
kom m un enligt föreslagna ändringar.

Beslutsunderlag

o Förslag Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom
Melleruds kommun.
. Presentation med kartor.
r Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, 5 162.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, g I32.
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2019-05-28

162

sida

16

Dnr KS 2077/37A

Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom
Melleruds kornmun
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Palicy för kommunalt ansvar för affentlig
belysning inam Melleruds kommun enligt föreliggande forslag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2077, S 248, att ge samhällsbyggnadschefen
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning på vissa
enskilda vägar for att såkerstålla att konrmunen inte bryter mot kommunallagens
likställighetsprincip. Utredningen kom fram till att kommunen bekostar belysning
på fotianAe enskilda vägar: Karlslundsvägen, Dals Rostock, Bäckebalsvägen,
Dals Rastock, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Björnebol, Erikstad.
Arbetsutskottet beslutade den 1"2 september 2A77, 5 322, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal vägbelysning
och även inkludera släckta stolpar och sanering av dessa.
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2ALB, $ 27, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en workshop för förtroendevalda och tjänstepersoner för att ta fram ett förslag på riktlinjer for kommunens offentliga belysning,
Arbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, S 462, att ge samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag att ta fram ett forslag till policy
för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun. Redovisning
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars 2019.
Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2AIg,5 120, att återremittera ärendet för
revidering av Policy för kommunalt ansvar för affentlig belysning inom Melleruds
kommun enligt föreslagna ändringar.

Beslutsunderlag

o
.

Förslag Policy för kammunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds
kommun.
Presentation med kartor,

Förslag

til! beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmåktige beslutar att anta Policy för
kommunalt ansvar för offentlig belysning inom Melleruds kommun enligt
foreliggande förslag,

Beslutsgång
Ordförande frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes

Utd
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M ANTRÄD ESP R.OTO KO LL
Sammanträdesdatum

MELLERUDS KOMMUN

5AM

KommunstYrelsen

20L9-06-t2

5

132

sida

13

Dnr KS 2A17/37O

Policy för kommunalt ansvar för offentlig belysning inom
Melleruds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Poticy för kommunalt ansvar för offentlig

belysning inom Måtteruds kommun enligt foreliggande förslag.

Sarnmanfattning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 20 juni 2o\7, g 248, att ge samhällsbyggnadschefen
pa vlssa
i uppdrag att utreda behovet av kommunalt ansvar för vägbelysning
kommunallagens
enskilda vagar för att säkerställa att kommunen inte bryter mot
belysning
bekostar
kommunen
att
till
fram
kom
likställighetiprincip. Utredningen
Bäckebolsvägen'
Rostock,
Dals
enskilda vägar: Kärlslundsvägen,
pj-fofjunO"
'Dals
å.ostack, Gunnarsbyvägen, Dalskog och Biörnebol, Erikstad'
ge samhällsArbetsutskottet beslutade den 12 september 2017,9 322, att
vägbelysning
byggnadschefen i uppdrag att fortsätta utredningen av kommunal
dessa.
av
sanering
och
stolpar
oåÄ auun inkludera släckta
Arbetsutskottet beslutade den 23 januari 2or}, $ 27, att ge samhällsbyggnadstjänstechefen i uppdrag att genomföra en workshop for förtroendevalda och
belysning'
offentliga
personer iör att ta frJm ett förslag på riktlinjer för kommunens
g
ge samhällsbyggnadsArbetsutskottet beslutade den 18 december 2018, 462, att
förslag till policy
ett
fram
ta
att
chefen och enhetschefen för gata/park i uppdrag
Redovisning
kommun.
Melleruds
inom
för kommunalt ansvar for offäntlig belysning
2019'
mars
ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 26
för
Arbetsutskottet beslutade den 23 april 2OIg,5 120, att återremittera ärendet
Melleruds
revidering av Policy iö, korruna6 ansvar för offentlig belysning inom
kom m un enligt föreslagna ändringar'

Beslutsunderlag

.
.
.

Förslag Policy för kommunalt ansvar för offentlig betysning inom Melleruds
kommun.
Presentation med kartor.
Arbetsutskottets beslut 2OL9-05-28, g 162'

Förslag

till beslut på sammanträdet

enligt
Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag
följa nde:
offentlig
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för kommunalt ansvar för
belysning inom Mätteruds kommun enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
detta'
Ordförande frågar på forslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sig
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ALLMÄNT
Melleruds kommuns gatubelysningsanläggningar skall ge medborgare och besökare en
god belysning vad gäller oskyddade trafikanter och tillräcklig belysning frir biltrafik.

inom Melleruds kommun finns idag ungefär 3600 väg- och gatubelysningspunkter som
ägs av Melleruds Kommun och finansieras med skattemedel,
ANSVAR
Kommunen ska vara huvudman för gatubelysningsanläggningar där kommunen är
huvudman for gator, vägar och gc-vägar enligt detaljplan.
Långs gator, vägar och gc-vägar oavsett huvudman kan kommunen också påta sig
ansvar för gatubelysning enligt följande villkor:
a
a
a

Samlad bebyggelse med mer än 11 fastigheter längs 600m genomfartsväg.
Pendelparkering
Återvi n n i ngscentra ler
Särskilda anläggningar: Bron i Håverud för att den är ett välbesökt turistmål eller
bro som saknar gångfält ex. Åsebro.

.
o.
I övriga
omräden ska det vara enskilt huvudmannaskap för gatubelysningsanläggningar

POLICY
För befintlig belysning ska anpassning till ovanstående normer ske successivt. Anläggning
som avses att tas ur kommunal drift kan överlåtas via avtal till samfällighetsförening eller
annan belysningsförening. Innan överlåtelse sker skall anläggningen besiktas gällande
elsäkerhet och stolpkvalitet for att klargöra status" Därefter överlåtes anläggningen i
befintligt skick. Nytt el-abonnemang tecknas av ny ägare. Innan beslut om forändring,
tas ärendet upp i Kommunala arbetsutskottet för godkännande.

Områden som till dagens datum har exploaterats utan belysning förblir så, ex. Kurran,
Örnudden och Sundserud.

Beslutande
Kommunens beslutande i frågor om belysning är kommunala arbetsutskottet.
Kommunal tjänsteperson, som erhållit delegation, får besluta om
uppsättning/ändring/flytt av belysning om det påfordras av trafiksäkerhetsskäl och om
kostnaden ryms inom beslutad budget,

TEKNISKT UTFORANDE

Gatubelysningsanläggning
Med gatubelysningsanläggning avses skåp, kabel, stolpe och armatur efter
förbindelsepunkt. Vid utformning ska hänsyn tas till Trafikverkets vid tidpunkten for
utformandet el ler uppsättandet gä lla nde norm för belysningsanlägg ningar.
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När ska gatubelysning vara tänd
Gatubelysningen tänds når dagsljuset går under ca 20 lux.
Natt- och sommarsläckning skall vara tillåtet.

Prioritering vid fel på gatubelysningen
Felavhjälpning påbörias snarast efter anmälan vid:
. Fel som medför elsäkerhets- eller trafiksäkerhetsrisk eller där risk för person- eller
egendomsskada föreligger.
. Om många lampor slocknat på en gång, till exempel ett gruppfel eller fel i en
belysningscentral.
. Mörktövergångsställe
Felavhjälpning påborias normalt inom 3 dagar efter anmälan vid
r Mörknåttptats/pendelparkering
. Mörk vägkorsning med stark trafik
. Omfattande vandalisering
Felavhjälpning påbörjas normalt inom 3 veckor efter anmälan när:
. 1re eller fler lampor i rad på en genomfartsled, bostadsgata, eller gång- och
cykelbana har slocknat
Gatubelysningen ses i sin helhet över två gånger per år (rondering), oktober och
februari, Oå Ut.a. alla trasiga lampor byts ut,
Bilaqor:
Kartor över kommunens belysning där man markerat vilken belysning som skall finnas
kvar och vilken som skall tas bort från kommunalt ansvar.
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Här finns ingen detaljplan över området

{

Motivering till att ha belysning vid grön
markering är att det är samlad bebyggelse
samt broar.
Belysning kompletteras vid bro.

.r't' $\

I

I

I
Belysning mellan E45 och fram

till broräcke

tas bort.
Belysning på parkering vid båthamn tas bort.

I

it

?.ut:)
I

fi

|.3km

I I

a

-

a

I
www.mellerud.se
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I

Trafikverket har belysning för korsen.
lnga kriterier finns för kommunal belysning.

tt
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lnfart Snäcke
www.mellerud.se
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lngen detaljplan.
Belysning kompletteras över bro

tJ

t
ä:f-'
a

Övrig belysning tas bort.
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s na cke
www.mellerud.se
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I

t

Detaljplan finns för Bränna. Övrig belysning
som behålls motiveras med att det är
kommunala gator samt att man knyter
ihop området med Åsensbruk för
oskyddad e trafi kanter.
I
0

Övrig belysning tas bort.

i
I
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I

I
I

I
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Skållerud
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I Bränna
www.mellerud.se
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I

j

\

Detaljplan finns för Åsensbruk.
Övrig belysning som behålls ligger
inom samlad bebyggelse.

!
I

t

Belysning på Gamla vägen och
Kanalvägen behålls för att knyta ihop

runda med Sjöspåret som i framtiden

får ny belysning.

o

otEtt

I

Vid Upperud behålls belysning över
broar samt att det är samlad
bebyggelse. Södra Upperud från bron
förbi museet är detaljplanelagt och
får behålla belysning. I övrigt så tas
den bort.

0.6irm

Åsensbruk/Upperud
www.mellerud.se
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Håverud är i huvudsak detaljplanelagt.

I

övrigt är det samlad bebyggelse.
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Dalskog är bara delvis planlagt. I övrigt är det samlad
bebyggelse med genomfartsvägar.

övriga belysning tas bort.
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Dalskog
www.mellerud.se
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Dals Rostock är planlagt.
Kroppefjällsvägen har många

oskyddade trafikanter.
Övrig belysning ligger på vägar som
kommunen ej är huvudman för.
ti

Dals Rostock
www.mellerud.se
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!!

Detaljplan saknas. Motivering är samlad bebyggelse och
genomfart på E45 samt kommunala gator.

övrig belysning ligger

på vägar som kommunen ej är

huvudman för.

a1

:

Erikstad
www.mellerud.se
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lnga kriterier för kommunal belysning.
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Detaljplan finns for området.
Belysning mellan skolan upp till
Rudevi lP tas bort trots att det
ligger inom plan. Sker en
utbyggnad enligt plan så anläggs
belysning här.
Belysning kompletteras över
bron.
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Åsebro
www.mellerud.se

107

ta

.h
rl

ll

tf.

SaMHALLSBYGGNADSFORVALTNINGEN
MELLERUDS KOMMUN

Belysning anläggs över AVC.
I

övrigt så tas belysning bort
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Grinstad
www.mellerud.se
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lnga kriterier för kommunal

belysning.
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Vita Sannar
www.mellerud.se
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GC-väg till Sunnanå kompletteras med pollare. Sunnanå Säter ses som samlad bebyggelse. Belysning över
bro. övrig belysning tas bort.
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Kom m u nstyrelsekontoret

2019-06- 19

ARENDE

10

Dnr KS 2OI9/254

Uppföljning av heltidsplanen 2019
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2017, 5 139, plan fcir heltider i
Melleruds kommun 2OIB-2O22 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete
lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i
Melleruds kommun, Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2O2L

Beslutsunderlag
o Riktlinjer för "Heltid som norm"
. Plan för fler heltider i Melleruds kommun 20LB-2O22.

. Kommunstyrelseforvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2OI9-O5-28, $ 173.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, 9 L45.

111

MEL!-ERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Kommunstyrelsen

2019-06-72

S

Sammanträdesdatum

145

sida

32

Dnr KS 2019/254

Uppföljning av heltidsplanen zOLg
Komrnunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019
Samrnanfattning av ä rendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2OL7, g 139, plan för heltider i
Melleruds kommun 2OIB-2O22 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete
lokala foreträdare fcir Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i
Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021'

Beslutsunderlag
r Riktlinjer för "Heltid som norm"
. Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2OIB-2O22.

.
.

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
Arbetsutskottets beslut 2OL9-O5-28, I 173.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
foljande:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Dnr KS 2AL9/254

Uppföljning av heltidsplanen 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning av heltidsplanen 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 20L7, S 139, ptan för heltider i
Melleruds kommun 2078-2022 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner.
Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete
lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka andelen heltidsarbetande i
Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp årligen till och med maj 2021.

Beslutsunderlag
. Riktlinjer för "Heltid som norm"
r Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2OIB-2022.

r

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljning
av heltidsplanen 2479.

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

Utd ragsbestyrka nde

n
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Uppföljning av heltidsplanen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna uppföljning och lägga den till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Den22 November 2017 fastställde

KF (5 139) plan för heltider iMelleruds kommun 2AIB-2022i
enlighet med SKL och Kommunals gemensamma ställningstagande om att sträva efter att
heltidsarbete ska vara norm i landets alla kommuner och regioner. Den lokala handlingsplanen
för fler heltider har i Mellerud tagits fram i samarbete lokala företrädare för Kommunal med
syfte att öka andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Handlingsplanen ska följas upp
årligen tom maj 2021.

Beskrivning av ärendet
Att öka andelen heltidsarbetande har sin utgångspunkt i att arbetskraftsbehovet är stort och
förväntas öka inom de kommunala sektorerna vård och omsorg bl.a. Att kunna erbjuda
heltidstjänster bidrar dessutom till att öka attraktionskraften till kommunala tjänster. Att ökan
andelen heltidsarbetande har också sin grund i jämställdhetsfrågan som på sikt förväntas ge ett
ökat jämställt arbetsliv och dito samhälle. Den lokala handlingsplanen för fler heltider har i
Mellerud tagits fram i samarbete med lokala företrädare för Kommunal med syfte att öka
andelen heltidsarbetande i Melleruds kommun. Målet är att alla medarbetare som nyanställs
inom Kommunals avtalsområde ska anställas på heltid, att alla deltidsanställda inom
Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltidsarbete samt att fler av dem som redan har en
heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag ska eftersträva heltidsarbete med
hänsyn tagen till dem som har lagliga skäl att arbeta deltid. Målen tillämpas utan inbördes
prioritering och med beaktande av verksamhetens behov, medarbetarperspektivet och ekonomi
och ska vara genomföft.2A22.

Bilaga
Riktlinjer för "Heltid som norm"
Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2018-2022

httpsr//www.mellerud.se lmedial436266lplan-for-fler-heltider-i-melleruds-kommun-20182022.pdf

Praktiskt genomförande och aktiviteter 2O18

I mars 2018 anställdes

en projektledare med uppdrag att arbeta med de aktiviteter som
beslutats i handlingsplanen. Projektledaren tillträdde på halvtid i april för att efter maj månads
slut börja arbeta heltid. Anställningen sattes till ett år med möjlighet att därefter erhålla
tillsvidareanställning genom att uppdras ansvara för en ev, bemanningsenhet. Under år 2018
har tjänsten finansierats med särskilda projektpengar.
Under våren och försommaren startades ett intensivt arbete upp med att ta fram riktlinjer för
heltidsarbete och planering för fortsatt tillvägagångssätt, tillsammans med lokal representant
från Kommunal. Riktlinjer för heltidsarbete togs fram, genomgång av befintliga arbetsscheman
gjordes och efter semesterperioden påbörjades arbetet, gemensamt med den lokala fackliga
organisationen, med att på arbetsplatsträffar informera chefer och medarbetare om möjligheten
till heltidsarbete. Under hösten fick medarbetarna successivt inom varje enhet möjlighet att
skriftligen inkomma med besked på önskad sysselsättningsgrad.

Inom sektor stöd- och service innebar den samlade bilden av medarbetarnas önskemål om
sysselsättningsgrad en ökning motsvarande 4, 0 helårstjänster förhållande till ordinarie
grundbemanning. Inom sektor vård- och omsorg var motsvarande ökning 20,0 helårstjänster.
Dvs. en total ökning motsvarande 24 helårsarbetare. Från en översyn av 2017 års behov av
personal för att täcka befintlig frånvaro framkommer att behovet motsvarar 66 årsarbetare
(exklusive personlig assistans). För att effektivt kunna nyttja denna resursökning sågs det som

i
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nödvändigt att inrätta en bemanningsenhet. Beslut om detta togs av - kommunchefen i
decembei 2018, efter föregående dialog i KSAU 20 november, där frågan ställdes om
införandet av en bemanningsenhet krävde politiskt beslut. Svaret gavs att kommunchefen
kunde besluta om sådant infbrande under förutsättning att budget finns inom ram, Medel ä 3
miljoner kr. har avsatts över tid inom socialforvaltningen för införandet av en
bemanningsenhet. I samband med årsskiftet 2018-2019 övergick anställningen för
projektledären av "Heltid som norm" till socialförvaltningen. Projektledaren fick då uppdraget
att påbörja planering och inrättande av en bemanningsenhet. Inför införandet av
bemanningsenhet skedde sedvanliga MBL förhandlingar. Förhandlingar inleddes dessutom i
december/januari med Kommunal om årsarbetstidsavtal. Under våren har workshops
genomförti med chefer inom sektorerna avseende detaljplanering av bemanningsenhetens
ärbetssätt. Bemanningsenheten arbetsplats har iordningsställts och finns placerad på Bergs
äldreboende.

Bemanningsenhet

i nuläget av samordnare och en bemanningscontroller, dvs,
den projektledare som anställdes våren 2018 tillsammans med en intern administrativ resurs.
Bemanningsenheten påbörjade sitt arbete gentemot sektor stöd- och service i april 2019 vilket
innebär att enheten hanterar den befintliga resurstid som finns genom att täcka upp för
planerad och oplanerad frånvaro. Bemanningsenheten har också under våren 2019 arbetat med
ått lösa behovet av semestervikarier för sektor stöd- och service och tanken är att enheten ska
utgöra "vägen in" för i forsta hand timavlönad personal'
Bemanningsenheten administreras

Syftet med en bemanningsenhet är i första hand att på ett samlat och kostnadseffektivt sätt

håntera den överkapacitet som beslutet om önskad sysselsättningsgrad innebär. En
bemanningsenhet skapar också förutsättningar för att tillförsäkra ökad kontinuitet för brukare
genom att en större andel tillsvidareanställd personal står för omvårdnadsbehovet i förhållande
t-ill tidsbegränsat anställda såsom månadsavlönad och timavlönad personal. Att erbjuda
deltidsansiällda önskad sysselsättningsgrad samt på sikt, vid behov, erbjuda timavlönad
personal tillsvidaretjänster är därtill ett led i att vara en mera attraktiv arbetsgivare genom ökad
anstållningstrygghel, Arbete via bemanningsenhet erbjuder också intern kompetensutveckling
genom moitijtieten att få arbeta i andra enheter och ta del av kunskap från medarbetare i
åndra verksåmheter. Detta bedöms leda till nya perspektiv och förhoppningsvis till
verksamhetsutveckling. Genom att minska kostnaderna för tidsbegränsade anställningar,
timavlönad personal samt kostnaderna för mer- och övertidsersättning bedöms en
bemanningsenhet till stora delar kunna finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet.
De administratörer inom socialförvaltningen, som tidigare arbetat med att ringa in personal
frigörs tid som i högre grad kan läggas på att stötta enhetscheferna med andra administrativa
arbetsuppgifter. Meningen är att personal kopplad till bemanningsenheten mer strukturerat ska
stå för behovet av resurser som idag utförs av vikarier och timavlönad personal. Förhoppningen
är att detta ska bli ett kostnadsmässigt nollsummespel. Avsaknaden av kunskap om de faktiska
kostnaderna för att hålla samtlig personal i arbete under tid då vi verkligen behöv,er dem utgör i
sig en risk och är starkt kopplad till att ett flexibelt arbetstidsavtal kommer till stånd även inom
sektor vård- och omsorg.

Arbetsuppgifter för medarbetare i Bemanningsenheten

.
.
.
.
.
.

Bemanna korttidsfrånvaro via beställningar från enheterna
bemanna längre vikariat upp till 2 veckor.

Tillse behovet

av

introducerade vikarier

i

på 5 timmar eller mera

verksamheterna. (introduktionsplanering och

rekrytering).
Planera ut övertalighet i arbete under uppsägningstid'
Internfakturera enheterna månadsvis för verkställda timmar'
Annonsering, rekrytering, intervjuer av vikarier'
Vid ev. dalår i bemanningsarbetet ska de administrativa medarbetarna
bidra med insatser avseende allmänt administrativt arbete.

i

bemanningsenheten
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Vikariefdrsörjning inför sommaren.
Arrangera introduktionsdagar.

På sikt bedöms också en poolverksamhet att finnas som

är organiserad

under till

bemanningsenheten.
LAS bevakning sker med stöd från HR. Innan företrädesrätt inträder får chef involveras och
samtal hållas med den enskilde för att minska risken att få in "fel" vikarier.
Utbildning till chefer och medarbetare i Medvind för personal kopplad till bemanningen.
Bistå med schema för avstämningsperioderna.

Årsarbetstidsavtal
Medarbetarna inom sektor stöd- och service har sedan ett antal år tillbaka arbetat utifrån ett
befintligt årsarbetstidsavtal som tecknats med Kommunal och projektet "Rätt till heltid" år där
implementerat. Mot bakgrund av att detta avtal uppfattats som väl fungerande har sektor vårdoch omsorg önskat använda sig av likartat avtal i samband med införandet av heltid/önskad
sysselsättningsgrad, varvid ambitionen var att ett sådant avtal skulle tecknas även för vård- och
omsorg.

Avtalets konstruktion är kortfattat tänkt att ha sin grund i verksamheternas behov och justeras
var femte vecka utifrån uppkomna forändringar där medarbetarna ges möjlighet att förlägga sin
"överskottstid", dvs. den tid som behöver fullgöras utifrån differensen mellan tidigare
sysselsättningsgrad till den nu önskade, på önskade pass i kommande schema.
Bemanningsenheten matchar sedan utifrån verksamheternas behov och fastställer därefter
kommande schema. Medarbetaren kan då på sitt schema få ett önskat pass alternativt inte,
Avstämningar är tänkta att ske två gånger per år varvid medarbetaren i sin tidsbank som mest
skulle få ha 30 timmar plus alternativt 20 timmar minus, allt inom ramen for årsarbetstid.
För att teckna ett avtal som gör avsteg från det centrala avtalet så krävs att arbetsgivaren och
den fackliga parten är eniga om avtalets konstruktion. Efter att under vintern och våren ha fört
flera samtal för att kunna enas om ett fungerande avtal så kan sägas att parterna inte är eniga
i dagens läge. Kommunal önskar ett avtal där samtliga pass ska läggas ut i schema och
generera en lön, oavsett behov för verksamheten. Här hyser arbetsgivaren en oro för att ett
sådant arbetssätt riskerar fördyra för verksamheterna, och har en önskan om ett mera flexibelt
avtal. Genom att ett flexibelt avtal om årsarbetstid ännu inte finns för sektor vård- och omsorg
har inte arbetet kunnat följa tidsplanen och socialnämnden har i sammanträde24 april2019 5
B0 beslutat att skjuta på införandet av Rätt till heltidsprojektet inom sektor vård- och omsorg i
awaktan på att avtal om årsarbetstid tecknats med Kommunal. Dialogen fortgår och båda
parter arbetar vidare för att förhoppningsvis finna lösningar för att kunna teckna ett avtal som
ger den flexibilitet som arbetsgivaren anser krävs for att hålla personalbudgeten i balans.

Uppföljning antal nyttjade timmar

-

timavlönad personal
2018

20L7

voo

123387 timmar

81694 timmar

LSS

34647 timmar

34653 timmar

Totalt

158034 timmar
ka 82 helårstiänster)

(ca 60 helårstiänster)

716347 timmar

jämförelse mellan ären 2Ot7 och 2018 kan konstateras att nyttjandet av timavlönad
personal i stort sett varit lika inom sektor stöd- och service medan den i sektor vård- och
omsorg kraftigt minskat. Orsaken till minskningen över åren bedöms bero på en högre
sjukfrånvaro under 2017 som till stor del täckts av timavlönad personal.
I
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Andelen/antal del-/heltidsarbetande ijämförelse åren 201-7 - 2018
Totalt

-

samtliga avtalsområden i kornmunen

TOT Antal
20LV

o/o

TJ

rad

839

TOT

Antal

2018

864

o/o

Heltid

473

56,370/o

100

Heltid

514

59,490/o

100

Deltid

366

43,630/o

75,5

Deltid

350

40,5ro/o

75,26

Andelen heltidsarbetande i kommunen är 59,49 o/o av samtliga tillsvidareanställda. Vilket gör att
de heltidsarbetande har ökat med 3,12 procentenheter.

Totalt inom Kommunals yrkesområden kommunen
TJ

2AL7 Antal

TJ qrad

o/o

2018

o/o

Antal

47t

qrad

482

Heltid

757

33,33o/o

100

Deltid

374

66,670/o

75,5

Heltid
Deltid

777

36,72o/o

100

305

63,28o/o

75,62

De tillsvidareanställda inom Kommunals yrkesområden, som ju primärt är i fokus avseende de
centrala pafternas överenskommelse om att verka för "heltid som norm", har ökat med 3,39

procentenheter.

Totalt vård- och omsorg

-

samtliga avtalsområden
TJ

20t7

Antal

TJ qrad

o/a

278

2018

o/o

Antal

qrad

284

87,7

81,26

Heltid

77

25,540/o

100

Heltid

75

26,470/o

100

Deltid

207

74,460/o

75,43

Deltid

249

73,590/o

74,54

En marginell ökning har skett av andelen heltidssysselsatta hela inom vård- och omsorg

-

Totalt vård- och omsorg

Kommunals avtalsområde
TJ

20L7 Antal

TJ qrad

o/o

236

2018

o/o

Antal

242

79,32

qrad
78,46

Heltid

36

L5,29o/o

100

Heltid

37

15,290/o

100

Deltid

204

84,7!o/o

75,6

Deltid

205

84,7lo/o

74,57

Inom sektor vård- och omsorg arbetas med att ta fram ett avtal som kan få acceptans hos den
fackliga parten. Detta gör att genomförandet av önskad sysselsättningsgrad ännu ej har kunnat
effektueras där, vilket också kan ses ijämförelse över åren inom Kommunals avtalsområde.
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Totalt stöd och service

-

samtliga avtalsområden
T]

20t7

TJ qrad

o/o

Antal

2018

724

127

Heltid
Deltid

qrad

o,t^

Antal

40,94

52

59,06

75

100

80,21

Heltid

61

49,79

100

Deltid

63

50,81

80,42

inom samtliga avtalsområden på sektor stöd- och service kan ses en ökning av andelen
heltidssysselsatta med 8,25 procentenheter.

Totalt stöd och service

- Kommunals avtalsområden
TJ

20L7 Antal

TJ qrad

a/o

2018

qrad

o/o

Antal
L04

110

Heltid

39

35,45

100

Heltid

53

47,74

100

Deltid

7L

64,55

79,65

Deltid

51

52,26

79,97

Inom Kommunals avtalsområde, sektor stöd- och service, har andelen heltidssysselsatta ökat
med 12, 29 procentenheter. Fler arbetar heltid, dvs. 14 personer i förhållande till föregående år.

Jeanette Johansson
HR-chef

Sophia Vikström
Kommunchef

Beslutet skickas till
Jeanette Johansson
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Ri ktlinjer
Heltid som norm
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Heltid som norm
Beslutet att införa heltid som norm i stöd och service samt vård och omsorg togs av
socialförvaltningen och gäller från 2018-10-01, med successivt införande i
förvaltningen. Beslutet innebär att berörd personal har möjlighet att vålja
sysselsättningsgrad med heltid som må|.

Målgrupp
Beslutet gäller tillsvidareanställd personal inom stöd och service samt vård och
omsorg inom Kommunals avtalsområde. Nattjänster kan önska upp till B0o/o.
Personliga assistenter omfattas ej av heltidsprojektet i dagsläget.
Vid konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning erhåller
medarbetaren en tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet att välja
sysselsättningsgrad i samband med konverteringen.

Undantagna
Anställda med lönebidrag samt anställda som omfattas av BEA-eller PAN-avtalen
.o
ingär inte i införande av heltid. Medarbetare som vid införande av heltid som norm
på respektive enhet har någon form av ledighet som är reglerad i laglavtal eller
som är sjukledig mer än 60 dagar erhåller erbjudande om heltidsanställning efter
avslutad ledighet. Detsamma gällervid ledighet som inte är reglerad i laglavtal.
Vikarier arbetar på tjänstgöringsgrad som är fastställd av enhetschef.
Hel och deltid
Inom socialförvaltningen ges tillsvidareanstållda medarbetare inom Kommunals
avtalsområde möjlighet till en heltidsanställning. Nytt anställningsavtal på den
överenskomna sysselsättningsgraden upprättas. Sysselsättningsgraden kan önskas
inom följande intervall: 70o/o, 75o/o, B0o/o, B5o/o, 9}o/o,95olo och LO)o/o. Personal
som inte önskar förändra sin sysselsättningsgrad vid detta tillfälle har mojlighet att
som tidigare ansöka om utökad sysselsättningsgrad enligt AB 5 5.
Anställningar över budgeterade antal årsarbetare blir en överanställning på enheten
och dessa timmar benämns som tillgänglig tid. Den merkostnad som uppstår vid
höjning av tillsvidareanställning från deltid till heltid, belastar respektive enhets
befintliga personalbudget. Uppföljning av ekonomi och sjukfrånvaro görs löpande
av enhetschef i samråd med bemanningsenheten.

Heltid berör alla
Införande av heltid påverkar alla på arbetsplatsen, i olika grad, men bygger på ett
gemensamt ansvar där samtliga medarbetare ingår.
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Gemensamma riktlinjer
Resursbehov, bemanningsplanering och schemaläggning
Resursbehov utgör grund för hela bemannings-och schemaprocessen och kravet
sätts av ansvarig chef, resursbehovet visar hur många medarbetare som måste
vara på plats vid varje given tidpunkt och med vilken kompetens för att vi ska
kunna tillhandahålla insatser av god kvalitet för dem vi är till för. Resursbehov
innehåller direkt och indirekt brukartid.

I vård och omsorgsverksamhet där behoven förändras, revideras resursbehovet
löpande utifrån brukarnas förändrade behov och andra förutsättningar i
verksamheten. Först när resursbehovet är satt genom en behovsanalys kan
resurserna planeras och bemanningsunderlag till ett schema tas fram. Det är chefs
ansvar att vid varje APT stämma av resursbehovet.
Bemanningsplanering och schemaläggning sker efter verksamhetens behov med
syfte att genom ett arbetsmiljö-och hälsoperspektiv skapa förutsättningar för
medarbetare att arbeta heltid. Medarbetaren får all sin arbetstid schemalagd utifrån
lagar, avtal och regler.

Behovsanalys
ldentifiera behovet
verksamheten

Resursplanering
l

Organisera schemåt
Fördela resurser

Eemannifigsunderlag

Sch€ma

Omsätt behovsanatysen
och resursplaneringen till
ett bemannrngsunderlag
utifrån de ramar krinq
schemat vi kommit
överens om

Skaoa ett schema
utrfrån resursbehov
5e över schemat

utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv
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Samplanering
Avdelningar och enheter bör i så stor utsträckning som möjligt samplanera sin
bemanning. Detta för att medarbetarnas kompetens ska tas tillvara i hög
utsträckning och för att resurstiden ska planeras in på ett bra sätt.
I forsta hand ska samplanering ske mellan arbetslag på Oet egna arbetsstället
därefter inom hela enheten och i tredje hand med geografiskt närliggande likartad
verksamhet. Om behoven för ytterligare samplanering finns vidgas ringen.
Grundprincipen är att medarbetaren gör så mycket som mojligt av arbetstiden på
huvudarbetsstället för att värna kontinuitet och arbetsmiljö.

4. Annan
verksamhet inom

förvaltningen

3. Annan enhet

inom sektorn

2. Närmsta chefs
områden

1. Mellan
arbetslag

Introduktion på annan arbetsplats
Enhetschefen på medarbetarens ordinarie arbetsplats och enhetschefen för den
enhet där medarbetaren ska introduceras/ kommer överens om tid för
introduktionen. En individuell introduktionsplan upprättas. Inom socialförvaltningen
har alla ett ansvar att ta emot nya medarbetare på ett bra och välkomnande sätt.
Det är viktigt att det känns tryggt att komma till sin arbetsplats och att den
information som medarbetaren behöver för att kunna utföra sitt arbete, finns
tillgänglig och är uppdaterad. Fördelning av kostnad görs av administratör med
avvikande kontering. Medarbetaren kan inte avvisa introduktion eller placering
inom sitt kompetensområde.

Resurstid
Resurstiden innebär att medarbetare ska vara tillgänglig för arbete inom
socialforvaltningen. Resurstiden skall täcka vakanser i verksamheten och ska i
första hand ersätta planerad frånvaro inom den egna enheten, därefter inom övriga
socialförvaltningen utifrån kompetens. Rörligheten omfattar samtliga medarbetare.

Syftet med vakansplanering på respektive enhet är att skapa förutsättningar för att
planera för en bibehållen kvalitet och kontinuitet. Bemanningsenheten ska fungera
Kom m u nstyrelse ko ntoret
Pe

rsona

le n

heten
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som ett hjälpmedel fcir att lösa planerade ledigheter på enhetsnivå. Ju kortare och
mer välplanerade schemaperioder desto större sannolikhet att kvaliteten för
brukarna blir hög och att medarbetarna får ut mer av sin arbetstid på Oet
huvudsakliga arbetsstället samt får sina önskade ledigheter.

inför varje schemaperiod samordnar ansvarig chef enhetens resurstider med
inkomna ledigheter eller annan frånvaro. När en schemaperiod är fastställd ska den
inte ändras isärskilt stor utsträckning. För att uppnå detta måste medarbetaren i
god tid lämna in ledighetsansökningar innan nytt schema fastställs. När schema är
fastställt ska endast förändringar av akut art uppstå.
Planerad frånvaro/ ledighetsansökan
Arbetsgivaren ser helst att ledighetsansökan inkommer så tiOigt som möjligt. Vid
planerad ledighet, semester eller kompledighet ska ledighetsansökan vara inlämnad
senast två veckor före nästkommande schemaperiods start.

Turbyte under pågående schemaperiod
Om medarbetare önskar byta turer med varandra under pågående schemaperiod
ska detta alltid godkännas av chef.

Bemanningsenhet
Hänvisar
med rätt
2022".

till beslut om bemanningsenhet, Melleruds kommun. "Som en del i arbetet
till heltid - införande av heltidsplan för Melleruds kommun, åren 2018-

Nattarbete
Medarbetare som arbetar natt kommer att kunna önska B0o/o som högst. Vid
överkapacitet av resurstid nattarbete i verksamheten kan ansvarig chef forlägga del
av medarbetarens arbetstid på kvattstid. APT kan komma att schemaläggas på
dagtid,

Kom m u n styrelse ko ntoret
Personalenheten
Postadress: 464 BO MELLERUD Besökadress: Köpmantorget

Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01
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l.Inledning
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka,
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas.
Planen har tagits fram av arbetsgivaren i nåra samarbete med lokala företrädare för

Kommunal.
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn
erbjuda attraktiva anställningar och framtida kompetensförsörjning. Heltid som norm kan
i forlängningen dessutom minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad
jämställdhet. Heltidsarbete ökar också det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar
sin egen försörjning.

Syfte
Handlingsplanen syftar till att öka andelen medarbetare som arbetar heltid inom
Melleruds kommun, Vilket i högre grad tillgodoser Melleruds kommuns behov av
arbetskraft på t<ort och lång sikt.

Mål för arbetet

.

.
.

Målet är att alla medarbetare som nyanställs (inom Kommunals avtalsområde)
ska anställas på hettid.
Målet är att alla deltidsanställda (inom Kommunals avtalsområde) ska erbjudas
heltidsarbete.
Målet är att fler av dem som redan har en heltidsanställning (inom Kommunals
avtalsområde) men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva
heltidsarbete.

lllålen uttryckerdet resultat som Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal vill
att arbetet med heltidsfrågan ska åstadkomma. Melleruds kommun tolkar måten på
följande sätt:
Målen tillämpas utan inbördes prioritering.

Vid nyanställning bör tjänsten vara utformad som en heltidstjänst. Verksamhetens behov
ska stå i centrum vid rekryteringen. Även medarbetarperspektivet och ekonomi ska
beaktas. Heltid börtillämpas som norm där den anställde ges möjlighet att ansöka om
lägre sysselsättningsgrad,
Enligt Allmänna bestämmelser (5 5) ska arbetsgivaren pröva om det finns intresse för
någon av de deltidsanställda innan en ny tjänst utannonseras. Vid behov av arbetskraft
ska det, innan nyanstållning sker, prövas om arbetstagare som är anställd på
arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Detta
innebär att redan anställda ges möjlighet att ansöka om utökad sysselsättning. Hur detta
ska hanteras rent praktiskt bör regleras närmare i kollektivavtalet.
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Medarbetare som har en heltidsanställning men som inte arbetar heltid bör uppmanas att
sträva efter att arbeta heltid eller i alla fall utöka sin sysselsättningsgrad. Hänsyn
behöver tas till de som har lagliga skäl för att arbeta deltid exempelvis föråldralediga,
studielediga och partiellt sjukskrivna.

Må|, andel
heltidsa rbeta nde

2OL7

I hela kommunen 50.9 %
Inom vård och

omsorg 27.5

o/o

2018

201-9

2O2O

2021-

50.9 %

63.0 %

27.5

47.5

o/o

o/o

Inriktning för arbetet
Inriktningen for arbetet med Heltidsplanen är att:

.
.
.
.
.
.
.
'
.

arbeta enligt tidigare fattade beslut och som går i planens anda.l
införandet bör beakta samtliga av de tre aspekterna: verksamhet, ekonomi och
personal.
utbildning och inspiration till medarbetare är angeläget för att skapa
heltidstjä nster.
kommunikation ska vara en självklar del av arbetet.
arbetet kommer att förutsätta nya sätt att arbeta med bemanning och arbetstider
heltidsanställning ska inte automatiskt ge ökade kostnader för verksamheten.
arbetet ska ske ur ett kommunövergripande perspektiv.
det ska vara möjligt att ansöka om önskad sysselsättningsgrad en gång om året
under förutsättning att det inte påverkar verksamheten negativt. Att välja
sysselsättningsgrad ska ses som en väg mot heltidstjänstgöring.
arbetet ska rapporteras och utvärderas årligen med möjlighet till revidering av
handlingsplanen under tiden.

2. Heltidsplan
Ansvarsområde
Respektive nämnd ska ta fram en planering för att implementera detta dokument inom
sitt verksamhetsområde. Planen ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott
senast den 8 maj 2018.

1

Utredning om förslag till bemanningsenhet/vikarieanskaffning. Införa vikariemodul
Medvind. Uppdrag till Socialnämnden att ta beslut om att erbjuda ökad
sysselsättn i n gsgrad ti l l ti l lsvi da rea nstä l lda en gt "Skå l l erudsmodel en " efter
försöksperioden. Se Omvärldsanalysen för referens till beslutsnummer.
li
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Förtydliganden
Arbetet med heltidsplanen omfattar kommunals avtalsområde för perioden 2018 till och
med 2021.

Budget
Under 2018 hanteras arbetet med rätten till heltid inom ramen, med tillägget att anställa
en projektledare för att underlätta inforandet.

Aktiviteter
2018 Fördjupat
förslag

2018

-

r'!

;

I

2O7g -

Arbete

. enligt plan
!'-...-..... ,

.. ..'.- ,
.

j
;

- Arbete
enligt plan

2O2O

2021 - Fler
arbetar m

er;

i
i

:

-,i

planera för praktiskt genomförande

Ansvar

Aktivitet
Förslag

till praktiskt genomförande utifrån denna piån.'

Identifiering av risker och konsekvenser per verksamhet,

Respektive nämnd.
Stöd av KS-förvaltn.

Kostnadsberäkningar av förslagen och hur kostnaderna
ska följas upp löpande fram till 2021.

KS-forvaltningen

Fastställ plan för nämnden. Utför riskbedömning per vht

Respektive nämnd

Ta fram ett kollektivavtal i samverkan med Kommunal

KS-förvaltningen +
berörda

förvaltningar
Ta fram underlag till budgetunderlag 2019 för fler
heltidstjänster (defin iera heltidsmåttet1

KS, SN, KUN

Utse genomförandeorganisation. Definiera ansvar och
resurser: linjeorgan isation-genomförandeorganisation.

KS

Framtagande av tillämpningsanvisningar av
kollektivavtalet.

KS-förvaltningen

Ta fram plan för utbildningar i schemaläggning,
bemanningsplanering, arbetstidslag och om att arbeta
heltid.

KS-förvaltningen i
samverkan med alla
förvaltningar

bygga på resultaten från bl.a. enskilt samtal med berörd personal om vilken
sysselsättningsgrad som önskas. Detta som ska ingå som en del i budgetprocessen för
2019 och utifrån politiska direktiv.

2 Planen ska
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Tjänster som utannonseras från september månad ska
vara på heltid om verksamheten medger det. I annat fall
ska beslutet motiveras och redovisas vid uppföljningen.

Alla förvaltningar

Respektive nämnd tar fram plan för att arbeta i
handlingsplanens riktning. Samverkan ska ske mellan
nämnderna och KSAU.

KS, SN, KUN

Analysera AVA-användning och åtgärdsbehov. Ta fram
anvisningar för hur verksamheterna ska arbeta (tjänster
etc.)

KS-förvaltningen,
alla förvaltningar

Ta fram regler för när olika anställningsformer ska
tillämpas, t.ex. för AVA.

KS-förvaltningen

Utred inrättande av Bemanningscentral som startas upp
socialförvaltningen för att 2021 omfatta hela Melleruds
kommun

av

Utred förutsättningarna för "en väg in" vid rekrytering
inom Melleruds kommun som en vidareutveckling av
Bemanningscentralen. Till exempel för att hantera
bemanning vid kort och långtidsfrånvaro, nyrekrytering,
intervjuer, referenstagning samt bevaka företrädesrätt etc.

KS-förvaltningen

KS-förvaltningen

Stöd för genomförandet
Kommunstyrelseförvaltningen behöver stödja arbetet med :

.
.
.

Stöd med metoder och avtal med Kommunal som möjliggöra olika
arbetstidsmodell er utifrå n förva ltnin ga rnas behov.
Samverkan mellan förvaltningar avseende kombinationstjänster.
Uppföljning av arbetet.

3. Uppföljning
Heltidsplanen ska stämmas av årligen fram till den 31 maj202L och på så sätt fungera
som utgångspunkt för det fortsatta arbetet,
Uppföljningen sker per nämnd och i samband med att första prognos redovisas till
fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Resultaten ska redovisas till
kommunstyrelsen samt de lokala samverkansgrupperna.
Up pföljningen ska göras så liknande som möjligt
ga att jämföra mellan år och andra kommuner.
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Uppföljning av intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2Of9
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppfoljning I/2O19 av intern
kontrollplan för byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs

i

enlighet med övergripande må|, fastställda planer, reglementen och andra
styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd,
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa
allvarliga konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt.
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Byggnadsnämnden godkände den 29 maj 2019, $ 66, redovisningen av uppfoljning
av intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag
o Intern kontroll - uppföljning I/20I9

- Byggnadsnämnden
o Byggnadsnämndens beslut 2019-05-29, 5 66.
. Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, S 196.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12, g I47.
BILAGA
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Dnr KS 2018/614

Uppföljning av intern kontrollplan för byggnadsnämnden 2019
Kommunstyrelsens fönslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning 7/20L9 av intern
kontrollplan for byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i

enlighet med övergripande må|, fastställda planer, reglementen och andra
styåokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa
allvarliga konsekvenser i framtiden forebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt'
En intern kontroll ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
Byggnadsnämnden godkände den 29 maj 2019, $ 66, redovisningen av uppföljning
av intern kontrollPlan 2019.

tseslutsundenlag
. Intern kontroll - uppföljning 7/2019 - Byggnadsnämnden (Arbetsmaterial)
. Byggnadsnämndens beslut 20L9-A5-29, g 66'
. Arbetsutskottets beslut 2019-06-11, 5 196.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt
följande:
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av uppföljning I/2019 av intern
kontrollplan for byggnadsnämnden.

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

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Redovisning av intern kontroll, prognos 1.
Byggnadsnä mndens besl ut
1. Byggnadsnämnden godkänna redovisning av intern kontroll prognos 1.
2. Ge tillfcirordnad enhetschef i uppdrag att senast vid Prognos 2 åtgärda och
förtydliga ej uppnådda risker samt redovisa en handlingsplan för åtgärdernas
genomförande.

Sammanfattning av ärendet
Enligt B 5, reglemente för intern kontroll (KF 5 740,2017-L7-22) ska nämnden

varje år anta en särskild planering för uppfoljning av den interna kontrollen.

Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för attta fram
underlag till förslag för intern kontrollplan for Byggnadsnämnden 2019. Under året
ska nämnden följa upp forvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt
$$ 7 och 9.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll enligt $ 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden
enligt 11 $.

Beslutsunderlag

.

Byggnadsnämnden intern kontroll, prognos

1

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Enllgt B $, reglemente for intern kontroll (KF 5 740,2017-tI-22) ska nämnden
varje år anta en särskild planering för uppföljning av den interna kontrollen,
Förvaltningen och presidiet har arbetat enligt gällande styrdokument för att ta fram
underlag till förslag för intern kontrollplan for Byggnadsnämnden 2019. Under året
ska nämnden följa upp förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt
$$ 7 och 9.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll enligt $ 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska
utvärdera kommunens system för intern kontroll samt att informera sig om hur den
interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen och kommunalförbunden
enligt 11 $.

Justerandes sign
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Byggnadsnämnden

Analys

Att diskutera på nämnden:
. Uppföljning av tidigare åtgarder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen
. Uppföljning att kontroll skett enligt plan.
. Resultatet av genomförda kontroller.
. Eventuella avvikelser och åtgarO mot bakgrund av avvikelsen.
. Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
. övriga frågor.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Utd ragsbesty rka nde

Justerandes sign
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Revidering av föreskrifter om eldningsförbud
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, S 49, KF 2015-05-20.
2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.
3, ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras for
for fullmäktige.

4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.

Sammanfattn ing av ärendet
Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) att
medlemskommunerna skulle anta föreskrifter om eldningsförbud. Förslag till
föreskrifter hade utarbetats av ruÄRf och fastställdes av medlemskommunerna
under maj och juni samma år,
Med tiden har behovet av att se över föreskrifterna blivit tydligt. Detta framgår
även i skrivelsen från ruÄRf i mars 2Ot9.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller på att ta fram
vägledning för eldningsförbud. Med anledning av att endast en remissversion av
vägledningen finns tillgänglig samtidigt som årets skogsbrandssäsong närmar sig,
bör endast nödvändig revidering av kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske
nu. Under hösten 2019 behöver en djupare analys genomföras för att inarbeta
förslagen från MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan
med NÄRF och medlemskommunerna.
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalforbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsforbud ska kunna
fattas i två nivåer - lägre nivå och högre nivå - bör Melleruds kommuns anta
föreskrifter om eldningsförbud anpassas utifrån detta. Samt behöver kommunen
säkerställa att beslut om eldningsförbud kan fattas alla dagar, även semestertid.
Detta innebär att en funktion bör pekas ut och ges mandat att besluta om
eldningsforbud. Samt behöver förvaltningen ta fram rutiner for att kommunicera
beslut om eldningsförbud respektive när förbudet upphävs.
Beslut om eldningsförbud baseras fortsatt på ruÄRf :s underlag om brandrisk,
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Beslutsunderlag

. Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsförbud
. Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019
r MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion
. Begäran om antagande av föreskrifter om eldningsförbud
20 april 2015 inklusive förslag till föreskrifter
. Föreskrifter om eldningsförbud, $ 49, KF 2015-05-20.
o Arbetsutskottets beslut 2019-05-28, g 171.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-06-12,9 L52.
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Revidering av föreskrifter om eldningsförbud
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, 5 49, KF 2015-05-20'
2. fastställa förslag till reviderade frireskrifter om utfärdande av eldningsforbud.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras fcir
för fullmäktige.
4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner Jm Brandrlit< it<og och mark i syfte att uppnå samsyn och
kunskap om underlag fÖr beslut om eldningsforbud.

Sammanfattning av ärendet
Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NARF) att
medlemskommunerna skulle anta föreskrifter om eldningsförbud. Förslag till
föreskrifter hade utarbetats av wÄRf och fastställdes av medlemskommunerna
under maj och juni samma år.
Med tiden har behovet av att se över foreskrifterna blivit tydligt. Detta framgår
även i skrivelsen från tuÄRf i mars 2019'
Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) håller på att ta fram
vdgledning for eldningsförbud, Med anledning av att endast en remissversion av
vaileOningen finns tiligänglig samtidigt som årets skogsbrandssäsong närmar sig,
böi endast nödvändig revidering av kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske
nu. Under hösten 2019 behöver en djupare analys genomföras för att inarbeta
förslagen från MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan
med wÄRF och medlemskommunerna.
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsförbud ska kunna
fattas i två nivåer - lägre nivå och högre nivå_ - bör Melleruds kommuns anta
föreskrifter om eldningsförbud anpassas utifrån detta. Samt behöver kommunen
säkerställa att beslut om eldningsfcirbud kan fattas alla dagar, även semestertid'
Detta innebär att en funktion bör pekas ut och ges mandat att besluta om
eldningsförbud. Samt behöver förvaltningen ta fram rutiner för att kommunicera
beslut om eldningsförbud respektive när förbudet upphävs.
Beslut om eldningsförbud baseras fortsatt på ruÄRf ;s underlag om brandrisk.

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sig
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
. Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsfdrbud
. Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019
o MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion
. Begäran om antaiande av fö*reskrifter om eldningsforbud från
20 april 2015 inklusive förslag till foreskrifter
. Föreskrifter om eldningsförbud, 5 49, KF 2015-05-20'
r Arbetsutskottets beslut 2019-05-28' I 171.
Förslag

sida

42

20L9-06-t2

ruÄRf

till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att
1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, 5 49, KF 2015-05-20'
2. fastställa forslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för
fcir fullmäktige.
4. be Norra Alvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner Jm Brandrilt< ikog och mark i syfte att uppnå samsyn och
liunskap om underlag för beslut om eldningsförbud'

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

Utd ragsbestyrka nde

lusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRAD

ES

PROTO KOI.L

Sammanträdesdatum

Kom mu nstyrelsens

g

2019-05-28

arbetsutskott

171

sida

25

Dnr KS 20791775

Revidering av föreskrifter om eldningsförbud
Arbetsutskottets förslag til! beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva foreskrifter om eldningsförbud, 5 49, KF 2015-05-20,
2. fastställa forslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eidningsförbud
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras för
for fullmäktige.

4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (wÄRn) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) att
medlemskommunerna skulle anta föreskrifter om eldningsforbud. Förslag till
föreskrifter hade utarbetats av wÄRn och fastställdes av medlemskommunerna
under maj och juni samma år.
Med tiden har behovet av att se över föreskrifterna blivit tydligt. Detta framgår
även i skrivelsen från ruÄRr i mars 2079.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tråtter på att ta frarn
vägledning för eldningsförbud. Med anledning av att endast en remissversion av
vägledningen finns tillgänglig samtidigt som årets skogsbrandssäsong närmar sig,
bör endast nödvändig revidering av kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske
nu, Under hösten 2019 behöver en djupare analys genomforas för att inarbeta
forslagen från MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan
med NÄRF och medlemskommunerna.
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsforbud kan inte överlåtas till ett
kommunalforbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsförbud ska kunna
fattas i två nivåer - lägre nivå och högre nivå - bör Melleruds kommuns anta
föreskrifter om eldningsforbud anpassas utifrån detta. Samt behöver kommunen
säkerställa att beslut om eldningsförbud kan fattas alla dagar, även semestertid.
Detta innebär att en funktion bör pekas ut och ges mandat att besluta om
eldningsförbud, Samt behöver förvaltningen ta fram rutiner för att kommunicera
beslut om eldningsförbud respektive när förbudet upphävs.
Beslut om eldningsförbud baseras fortsatt på ruÄRf :s underlag om brandrisk.

Utd ragsbestyrka nde

n
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Sammanträdesdatum

2019-05-28

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

sida
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Beslutsunderlag

e
.
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Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsförbud
Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019
MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion
Begäran om antagande av föreskrifter om eldningsforbud från ruÄRf
20 april 2015 inklusive förslag till föreskrifter
Föreskrifter om eldningsforbud, $ 49, KF 2015-05-20

Förslag

till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C):
Kommunfull mäktige beslutar att

1. upphäva föreskrifter om eldningsförbud, g 49, KF 2015-05-20.
2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud.
3. ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering
av kommunens föreskrift med anledning av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps (MSB) vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras f<ir
förfullmäktige.
4. be Norra Älvsborgs räddningstjänstforbund (NÄRF) snarast utbilda berörda
tjänstepersoner om Brandrisk skog och mark i syfte att uppnå samsyn och
kunskap om underlag för beslut om eldningsförbud.
Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Utd

n
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ragsbestyrkande

MELLERUDS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2019-05-17

Diarienummer

Sida

KS 2079/r75

7 (4)

Kommunstyrelsen

Reviderade föreskrifter om utfärdande av

eldningsförbud
Förslag

till beslut

Kommu nfu ll mäktige beslutar

1. Upphäva föreskrifter om eldningsförbud, g 49, KF 2015-05-20.
2. fastställa förslag till reviderade föreskrifter om utfärdande av
eldningsforbud.

3.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av
ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av
MSB:s vägledning. Senast mars 2020 ska förslaget presenteras
för förfullmäktige.

4.

be ruÄRf snarast utbilda berörda tjänstepersoner om Brandrisk
skog och mark isyfte att uppnå samsyn och kunskap om
underlag för beslut om eldningsförbud.

Sammanfattning av ä rendet
Våren 2015 begärde Norra Älvsborgs räddningstjänstforbund (NÄRF) att
medlemskommunerna skulle anta foreskrifter om eldningsförbud.
Förslag till föreskrifter hade utarbetats av ruÄnf och fastställdes av
medlemskommunerna under maj och juni samma år.
Med tiden har behovet av att se över foreskrifterna blivit tydligt. Detta
framgår även i skrivelsen från ruÄRf i mars 2079.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håtler på att ta
fram vägledning för eldningsförbud. Med anledning av att endast en
remissversion av vägledningen finns tillgänglig samtidigt som årets
skogsbrandssäsong närmar sig, bör endast nödvändig revidering av
kommunens föreskrifter om eldningsförbud ske nu. Under hösten 2019
behöver en djupare analys genomföras för att inarbeta förslagen från
MSB:s vägledning i kommunens styrdokument, gärna i samverkan med
NÄRF och medlemskommunerna.
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till
ett kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun. Eftersom MSB föreslår att beslut om eldningsforbud
ska kunna fattas i två nivåer - lägre nivå och högre nivå - bör Melleruds
kommuns anta föreskrifter om eldningsförbud anpassas utifrån detta.
Samt behöver kommunen säkerställa att beslut om eldningsförbud kan
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fattas alla dagar, även semestertid. Detta innebär att en funktion bör
pekas ut och ges mandat att besluta om eldningsförbud. Samt behöver
förvaltningen ta fram rutiner för att kommunicera beslut om
eldningsförbud respektive när förbudet upphävs.
Beslut om eldningsforbud baseras fortsatt på wÄRf :s underlag om
bra nd risk.

Beslutsunderlag

.
o
.
.
.

Förslag till reviderade föreskrifter om eldningsforbud
Skrivelse från NÄRF 26 mars 2019
MSB:s Vägledning för eldningsförbud, remissversion
Begäran om antagande av föreskrifter om eldningsförbud från
NARF 20 april 2015 inklusive forslag till foreskrifter
Föreskrifter om eldningsförbud, g 49, KF 2015-05-20

Beskrivning av ärendet
Bakq ru nd

I samband med långvarig torka och andra ogynnsamma
väderförhållanden kan antalet bränder i skog och mark fcirväntas öka
samtidigt som sådana bränder kan vara mycket svåra att hantera,
Skogsbränderna 2074 och 2018 är sådana exempel. MSB menar att god
kunskap och medvetenhet hos de som bedriver verksamhet och vistas i
skog och mark är det som på tång sikt ger bäst förutsättningar att
komma tillrätta med dessa problem.
Att stärka den enskildes kunskap om hur risker för antändning i skog
och mark förebyggs och hur eventuell antändning ska hanteras är den
mest effektiva åtgärden samtidigt som den är minst ingripande. Ett
andra verktyg för att inte få onödiga bränder i skog och mark är
lässtyrelsens och kommunens rätt att föreskriva om eldningsförbud eller
andra förebyggande åtgarder. Den som bryter mot sådan föreskrift kan
få straffrättslig påföljd, varför rätten att föreskriva enbart bör användas
när det är nödvändigt och innehålla de åtgårder som verkligen har
effekt. Ett tredje verktyg är skogsbrandflyget som länsstyrelsen beslutar
om enligt MSB:s riktlinjer, för att tidigt upptäcka skogsbränder.
MSB ska ta fram en vägledning som ska fungera som stöd för
länsstyrelser och kommuner i bedömning och beslut om foreskrifter om
eldningsförbud. i skrivande stund finns endast en remissversion av
vägledningen att tillgå.
Analys

Beslut om att anta foreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till
ett kommunalförbund. Efter uppmaning från ruÄRf fastställde Melleruds

kommun Föreskrifter om eldningsförbud 20 maj 2015 (5 49).

I remissversionen av MSB:s vägledning finns två förslag till hur
föreskrifter om eldningsförbud kan utformas och som bygger på om
brandrisken lägre nivå eller brandrisk högre nivå råder. MSB skriver att
föreskrifter om eldningsförbud behöver vara tydligt utformade eftersom
denna rätt är kopplad till en straffrättslig påföt30. Samt att, för att
eldningsförbudet ska upplevas legitimt hos de det riktar sig till, bör man
avvakta att meddela ett eldningsforbud till dess att det är nödvändigt
och innehålla åtgärder som verkligen har effekt.
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I Melleruds kommuns föreskrifter anger vid vilken brandrisknivå (+, S
eller 5E utifrån HBV-modellen) som äldningsforbud råder. Vid den
angivna nivån har kommunen i samverkan med NÄRF tagit fram en
anpassad beskrivning av vad eldningsförbudet innebär. Beskrivningen
har sedan lagts ut på hemsida, sociala media samt skickats till lokala
media.
MSB fcireslår nu i remissen till vägledning dels att brandrisken ska
värderas utifrån annan modell (FWI) än den kommunen idag använder,
dels att beslut om föreskrift om eldningsförbud fattas vid den uppkomna
brandrisken (4 eller 5), för att därefter upphävas. Under
brandrisksäsongen behöver NÄRF dagligen stödja kommunen med att
läsa av och analysera Brandrisk skog och mark och leverera detta till
kommunen, Planering for kommunikation av beslut och upphävande av
eldningsförbud behöver också planeras i samverkan med NÄRF.
Härutöver behöver kommunen säkerställa förmåga att varje dag kunna
besluta om eldningsförbud.

Av detta skäl bör paragraferna 2 och 4 ikommunens nuvarande
föreskrift revideras.
Det krävs en särskild regel i myndighetens föreskrift för att en
myndighet ska få ge dispens från sina egna föreskrifter. Eftersom det
inte är mojligt att delegera beslut om att anta föreskrifter om
eldningsförbud till ett kommunalforbund, bör inte heller rätten att
beslutas om undantag från föreskriften delegeras.
Av detta skäl bör paragraf B revideras.

Att bryta mot föreskrifter om eldningsförbud medför straffansvar. Detta
bör förtydligas i sista stycket om ansvar.

Syftet med föreskriften kan preciseras. Av det skälet bör paragraf

1

revideras.
En paragraf om vem som får besluta om eldningsförbud inom
kommunen bör tillföras föreskriften.

Reviderat förslag bifogas.
Överväqanden
Det finns ett behov av att revidera kommunens föreskrift om
eldningsförbud. Skälen är tidigare års erfarenheter, ruÄRF:s skrivelse
och MSB:s arbete med att ta fram vägledning for eldningsförbud.

Trots att MSB:s vägledning i skrivande stund endast är tillgänglig som
remissversion förstärker denna behovet av en nödvändig revidering nu.
Under hösten vår den slutliga vägledningen analyseras tillsammani med
behovet av eventuell ytterligare revidering av föreskriften och andra
styrande dokument, t.ex. renhållningsförordning och lokala
ord n i ngsföreskrifter.
Eftersom NÄRF har kompetensen och tillgången till Brandrisk skog och
väntas kunna analysera dess information, är det viktigt med fortsatt god
samverkan mellan medlemskommunerna och förbundet. NÄRF bör
tillfrågas om att utbilda berörda funktioner för att de i sin tur ska kunna
tolka beslutsunderlaget om brandrisk som NÄRF ska ta fram från
brandrisk 3.
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Slutsatser
Kommunens nuvarande föreskrift om eldningsförbud bör revideras med
nödvändiga justeringar nu. Efter sommaren bör en mer omfattande
analys göras för att omhänderta innehållet i MSB:s föreskrifter.

Sophia Vikström
Kommunchef

Beslutet skickas

Anna Granlund
Enhetschef, Kommunikation och säkerhet
0530-181 18
a n na. g ra n I u nd @ mellerud.se

till

NÄRF

Färgelanda kommun
Trollhättans stad
Vänersborgs kommun

142

IT

143

144

o

Förbud met eldning utemhus vid vissa väderförhållanden oeh mörker ",1
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Eldning i större omfattning

4$

Eldning i större omfattning ska, senast 24 trmmar innan eldning sker, anmälas till
räd{ningstj änsten. Anr-näl an ska-jmeåttar+de innehåll a upp gift er som
räddningstjänsten bedörner vara behövliganödvändiga. Med större omfattning avses
bränning av större rishögar, svedjebränning, halmbränning eller liknande.

Undantag från eldningsförbud

5$

Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos
3 eller lägre och om stark eller byig vind inte fijrekommer. Anmälan om nyssnåmnda
brador skä ske tiil räcldningstiänsten s enast24 timmar innan eldning-sker-,-+nr+nil+s+ill
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Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret ftir att genomforandet sker betryggande ur
hälso-, miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat om eldningen anmäls till
räddningstjänsten eller inte.
89_$
Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala ftireskrifter om
eldning som är utfiirdade i enlighet med miljöbalken (1998:808).
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Datum

Dnr: 5070-2019-118-01

2019-03-26

Norra Älvsborgs
Rä dd n n gstj ån stforbu nd
Förbundsledning
i

Kommunfullmäktige
Färgelanda Kommun
Melleruds Komrnun
Trollhättans Stad
Vånersborgs Kommun

Angående, av kommunfullmäktige, utfärdad föreskrift om
eldningsförbud.
Respektive fullmäktige i NÄRF's rnedlemskommuner har tidigare fattat beslut om
föreskrift avseend e eld n ingsforbud enligt nedan :
Mellerud ?U5-A5-2A, dnr 2015/2033 $ 49
Färgelanda 2015-Ö5-20 . dnr 2A15i296 $ 75
Trolfhåttan 2015-05-25 , dnr 2A151283 $ 75
Vånersborg ?015-06-07, dnr 2015/2015 $ 99

Av medlemskommunernas föreskrift gållande eldningsförbud frarngår bland annat följande

"Förbud mot eldning utomhus vid v,ssa väderförhällanden ach mörker
2$
Eldning utomhus är förbjudet inom de områden i kommunen där det enligt SMHl.s brandriskprognas
(entigt HBV-madet'len) är torrt (4), mycket torrt {5) eller extremt torrt {5E}."

Entigt MSB Rätts-PM {2A16-2380) uppfyller ovanstående inte de krav som stålls på en
foreskrifts utformning, detta att koppla föreskrift till brandriskprogncs.

.
r

Det kanvara en fråga om otillåten normdelegation titi SMHI
Allmånheten har i praktiken ingen mojlighei att ha kontroll på och tolka SMHI's
brandriskprognoser.

"Förbud mot eldning utomhus i vr'ssa andra fal{
4$
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (nedan kallad räddningstiänsten) får, om det är av befydelse

för att förebygga uppkomsten av brändor, besluta om aft eldningsförbud utamhus ska råda under en
begränsad tid.

Nona Älvsborgs
Räddni

n

g

stjä nstförbund

Larmvågen 1
461 3B Trollhättan

Telefon våxel
0521-26 59 00
Fax

0520-818

2.1
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E-post

rnto€lxaqd1lå.ss
Webb
www.brand112.sq

#

Datum

Dnr: 5070-2019-118-01

2019-03-26

Nona Aivsborgs
Räddnin gstjänstförbu nd
Förbundstedning

Förskrivningsrätt, enligt I kap. regeringsformen, kan delegeras tillen kommun. Denna rätt
kan inte delegeras till ett kommunalförbund.

.

En kcmmun $aknår grundlägsstöd för att överlåta åt NÄRF att utfärda eldningsförbud

Uiifrån erfarenhe{erna från skogsbrandsåsongen 2018 och for att ensa tiflärnpningen och
säkerställa en rättssäker hantering nationellt, har Myndigheten for Samhållsskydd och
Beredskap {MSB) påbörjat ett arbete for "Vågledning för eldningsföÖud'. Förslag till denna
vägledning iinns nu ute på remiss och MSB har som måtsättning att anta vägledningen sortt
myndighetens till 201 9-05-01.
Norra Älvsborgs Råddningstjänstförbund föreslår medlemskommunernas kommunfullmäktige
att fatta beslut om att:
upphåva nuvarande föreskrift cm eldningsforbud
ge företrädare från respektive medlemskommun i uppdrag att tillsammans med NÅRF
Itarbeta, med stöd av MSB "Vågledning för eldningsförbud", vägledning och rutiner
som såkerståller en rättssåker, trygg oeh tydlig hantering kring ulfärdandet av
föreskrift för eldningsförbud.
utfärda delegation, tillfunktion,rperson anstålld hos respektive medlemskommun, att
utfärda föreJkrift om eldningsförbud. Sådan delegation bör omfatta mer än en
funktion/person, detta för att säkerställa att föreskrift kan utfärdas under hela året.
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Datum
2015-07-01
Norra Älvsborgs
Räd

d n in g

stj än stförbu nd

Föreskrifter om
eldningsforbud

Antagen av kommunfullmäktige:
Mellerud 2015-05-20, dnr 2015/2033 5 49
Färgelanda 2015-05-20, dnr 2075/296 S 75
Trollhättan 2015-05-25, dnr 2OL5/283 S 75
Vänersborg 2015-A6-07, dnr 2OL5/2015 $ 99
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Föreskrifter om eld nin gsförbud
Nedanstående foreskrifter är upprättade och antagna med stöd av 2 kap. 7
ftirordningen (2003:789) om skydd rnot olyckor.

Föreskrifte ns omfattn

ls

i

n

Sida

1

$

g

Föreskriftema gäller eldning utomhus i form av gräs- eller halmbränning, löv. kvistar
och annat h'ädgårdsavfall, anordnande av brasor, grillning i naftu'en eller likdanade
ftireteelser.

Förbud mot eldning utomhus vid vissa väderförhållanden
och mörker

2S
Eldning utomhus är forbjudet inom de områden i kommunen där det enligt SMHI:s
brandriskprognos (enligt HBV-modellen) är torrt (4), mycket torrt (5) eller extremt
(sE).

tort

3$
Eldning utomhus är örbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Förbud mot eldning utomhus i vissa andra fall

4$
Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund (nedan kallad räddningstjänsten) får, om det
är av betydelse for att forebygga uppkomsten av bränder, besluta om att eldningsforbud
utomhus ska råda under en begränsad tid.

Beslut om eldningsfiirbud ska meddelas via räddningstjänstens hernsida, kommunens
hernsida och via lokalpressen.

Eldning i större omfattning

5$
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten - innefättande uppgitter som räddningstjänsten bedömer vara
behövliga. Med större omfattning avses bränning av större rishögar, svedjebränning,
halmbränrring eller liknande.

Undantag från eldningsförbud

6$
Utan hinder av vad som anges i 2 och 3 $$ får grillning ske i särskilt iordningsställda
grillplatser. Med särskilt iordningsställd grillplats avses en av fastighetsägaren eller
kommunen iordningsställd fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk frir
brandspridning.
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Sida 2

7$
Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos
3 eller lägre och om stark eller byig vind inte ftirekommer. Anmälan om nyssnämnda
brasor ska senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till räddningstjänsten.

8$
Räddningstjänsten får i enskilda fall besluta om undantag från dessa fiireskrifter

Ansvar

e$
Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret fijr att genomforandet sker betryggande ur
hälso-, miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat orn eldningen anmäls till
räddningstjänsten eller inte.

l0$
Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala ftireskrifter om
eldning som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:808).
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Myndigheten för
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MISSIV TILL REMISS
Datum
Diarienr
2019-03-06
MSB zorg-ozg6z
Ert datum
Er referens

somhöllsskydd
och beredskop

Avdelningen för utveckling av samhällsskydd
Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete
Magnus Olofsson
o1o-24o 5382
magnus.olofsson@msb.se

Förslag

Enligt sändlista

till vägledning för eldningsförbud

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger er möjlighet att
lämna synpunkter på förslag till vägledning för utfårdande av eldningsf<irbud.
Era synpunkter på vägledningen önskar vi få senast den r:a

april 2otg.

Balrgrund
Efter en sommar med många frågor om eldningsförbud har MSB i dialog med
länsstyrelser och kommuner tagit fram en vägledning. Den ska fungera som ett
stöd till kommuner och länsstyrelser i arbetet med att använda verktyget
eldningsförbud för att begränsa risken för brand i skog och mark.

Vad innehåller vägledningen
Vägledningen ger förslag på vad man bör föreskriva om, på vilka grunder man
gör det och hur man går till väga. Utöver det finns också råd om hur innehållet
i föreskriften kommuniceras till kommuninvånare och andra som befinner sig i
aktuellt område. I vägledningen föreslås eldningsförbud i två nivåer. MSB
menar att det är lämpligt ut flera aspekter. Motiven beskrivs i vägledningen, ett
skäl är hur eldningsförbudet kommuniceras till allmänheten. MSB ser gärna att
ni inkommer med slmpunkter särskilt om detta.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till: MSB, 65r Br Karlstad.
Vänligen ange diarienummer MSB zo19-02962 i ert svar.

Medvänlig hälsning

Patrik Perbeck
Enhetschef
Magnus Olofsson

Dokument
Sändlista
Vägledning eldningsförbud
MSB Mgrdigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress

Besöksadress:

651 8r Karlstad

Stockholm: Fleminggatan 14
Karlstad: Packhusall6n z
Sandö: Sandövägen 7
Revinge: Revingeby

Telefon: o77L-24o24o
Fax: oro-z4o 56 oo
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Msb.se - Vanliga frågor och svar: Vägledning eldningsörbud

Välkommen till MSB!
fortsätter, utan att

a

kor (

för aii webbolatsen ska funqera oå bästa sätt samt för statistik. Om du
känner du aft cookies från risb.se används.
kan

Jag förstå.

Vanliga frågor och svar: Vägledning eldningsförbud
Här besvaras de vanligaste frågorna om Vägledning eldningsförbud'

Varför gör MSB en vägledning om eldningsförbud?

Erfarenheterna från sommaren 2018 visar på ett behov av att skapa tydlighet ivad ett
eldningsförbud ska omfatta och för vilken geografisk plats, sett utifrån vad lagen avser
med eldningsförbud. N4ålet ar att det framöver ska bli enklare för aktörer att bedöma,
besluta och kommunicera ett eldningsförbud.

Eldningsförbud - vad innebär det och vad gäller?

Syftet med länsstyrelsers och kommuners föreskriftsrätt om eldningsförbud är att, i
den utsträckning det är rimligt, förhindra omfattande bränder i skog och mark som
orsakas av mänsklig handling.
Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om
eldningsforbud. Vad som är förbjudet kan vara olika beroende på hur brandrisken ser
ut i området där eldningsförbudet gäller. Det innebär att individen alltid ska kontrollera
om det finns ett eldningsförbud för området hen vistas i.

Måste kommunen eller länsstyrelsen följa det MSB föreslår
vägledningen?

i

Nej, vägledningen är tänkt som ett stöd för att underlätta processen med att bedöma
risken, fatta beslut och kommunicera det till allmänheten. MSB menar dock att det blir
lättare med en större enhetlighet.

Kan MSB utfärda eldningsförbud i hela landet?
Nej, det är kommuner eller länsstyrelser som utfärdar eldningsförbud'
Det är kommunerna och länsstyrelserna som beslutar om föreskrifter om
eldningsförbud självständigt och på eget ansvar med hänsyn taget till rådande lokala
förhållanden.

Vad hände med det totala eldningsförbudet som användes
sommaren 2018?

Begreppet "totalt eldningsförbud" finns inte. Eldningsförbudet som förbjöd grillning i
trädgårdar gick över vad lagen avser. MSB använder alltså inte termen totalt
eldningsförbud i nuvarande förslag.
I vägledningen betonar MSB att eldningsförbud ska omfatta eldning i skog och mark.

När kommer vägledningen vara klar?
Den förväntas vara klar

till mitten på maj men det kan komma att ändras.

Hur kommer MSB stötta kommuner och länsstyrelser när det
kommer till att kommunicera eldningsförbud till allmänheten?

MSB kommer att erbjuda gemensamma generella budskap om eldningsförbud anpassat

till olika kanaler. Symboler och bilder tas också fram. Det material som finns som stöd
kommer att publiceras på wSB.se men först behöver vägledningen om eldningsförbud
vara klar.

Mer information
På dinsäkerhet.se finns förebyggande information om
n ingsfö rbud .

att elda och en generell text om

eld

Elda säkert

Om eldninosförbud
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MELLERUDS KOMMUN
Kom mu

nstyrelsekontoret

20 19-06- 19

Dnr KS 2019/235

ARENDE 13

Svar på interpellataon till kommunstyrelsens ordförande
angående hantering av återvändande IS-krigare/terrorister
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att genom kommunstyrelsens ordförandes svar
anse interpellationen besvarad,

Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexetjord (SD) har den 1B april 2018 lämnat in en interpellation där han
efterfrågar kommunstyrelsens ordförandes och den styrande majoritets svar på
hur kommunen kommer att hantera ett potentiellt hot med återvändande
IS - kri

ga

re/te rro ri ste r.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, $ 66, att interpellationen fick
ställas.
Kommu nstyrelsens ordförandes svar:

Melleruds kommun bedriver tillsammans med andra aktörer ett brottsförebyggande
arbete. Inom ramen för detta arbete, sker ett fortlöpande informationsutbyte
mellan bland annat företrädare för polisen (som i sin tur svarar för kontakterna
med säkerhetspolisen, SÄPO) och företrädare för Melleruds kommun. I nuläget har
kommunen inte fått nSgon information från polisen om att det skulle finnas
etableringar av Stervändande IS-anhängare i vår kommun. Kommunen har heller
inte i övrigt indikationer på att återvändande IS-anhängare har etablerat sig här.
Frågan om hotbild för specifika kommuner hanteras av SÄPO. SÄPO avgör även
om, och i vilket skede en kommun informeras. FrSn kommunens sida finns en
beredskap för att agera tillsammans med polis och SÄPO om ett sådant behov
skulle uppstå.
Lagföring och övriga konsekvenser av brottsliga gärningar är en angelägenhet för
polis och övriga rättsväsendet.
Hotbilder av allvarligare art, exempelvis om viktiga samhällsfunktioner bedöms
vara hotade, hanteras av kommunens krisledningsorganisation.
Vår kommun ska aldrig få bti en fristad för terrorister. Svensk lag gäller och
terrorister ska lagföras av rättsväsendet för de brott de begått.
Melleruds kommun arbetar förebyggande inom sina olika verksamheter exempelvis inom skola och omsorg - för att förhindra rekrytering till våldsbejakade
extremism och vi har alla ett ansvar för att motverka extremism i alla dess former.

Tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället, arbetar Melleruds kommun
för att sprida kunskap och arbeta brottsförebyggande. Tillsammans skapar vi ett
tryggare Mellerud.

vid kommunfullmäktiges
fram
till sammanträdet den 26
29
maj
2019
flyttades
ärendet
sammanträde den
På grund av kommunstyrelsens ordförandes frånvaro

juni 2019.
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2019-06- 19

nstyrelseko ntoret

Beslutsunderlag

.
o
o

Ulf Rexefjords interpellation.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-24, 5 66.
Kommunstyrelsens ordförandens svar på interpellationen.
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Sverigedemokraterna i Mellerud har genom Ulf Rexefjord interpellerat i fråga om återvändande lSanhängare.

Hur onser kommunstyrelsens ordförande och den styronde majoriteten ott ett sådant potentiellt hot

bör hanteras?

Melleruds kommun bedriver tillsammans med andra aktörer ett brottsförebyggande arbete. lnom
ramen för detta arbete, sker ett fortlöpande informationsutbyte mellan bland annat företrädare för
polisen (som i sin tur svarar för kontakterna med säkerhetspolisen, SÄeO) och företrädare för
Melleruds kommun. I nuläget har kommunen inte fått någon information från polisen om att det
skulle finnas etableringar av återvändande lS-anhängare i vår kommun. Kommunen har heller inte i
övrigt indikationer på att återvändande lS-anhängare har etablerat sig här.
Frågan om hotbild för specifika kommuner hanteras av SÄpO. SÄPO avgör även om, och i vilket skede
en kommun informeras. Från kommunens sida finns en beredskap för att agera tillsammans med

polis och SÄpO om ett sådant behov skulle uppstå.
Lagföring och övriga konsekvenser av brottsliga gärningar är en angelägenhet för polis och övriga

rättsväsendet.
Hotbilder av allvarligare art, exempelvis om viktiga samhällsfunktioner bedöms vara hotade, hanteras
av kommunens krisledningsorganisation.
Vår kommun ska aldrig få bli en fristad för terrorister. Svensk lag gäller och terrorister ska lagföras av

rättsväsendet för de brott de begått.
Melleruds kommun arbetar förebyggande inom sina olika verksamheter - exempelvis inom skola och
omsorg - för att förhindra rekrytering till våldsbejakade extremism och vi har alla ett ansvar för att
motverka extremism i alla dess former.
Tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället, arbetar Melleruds kommun för att sprida
kunskap och arbeta brottsförebyggande. Tillsammans skapar vi ett tryggare Mellerud.
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sida

Sammanträdesdatum

2019-O4-24

Kommu nfullmäktige

31

s66
Nytill korn na i nterpel lationer
Kommunfu llnnäktlges bes!ut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till kommunstyrelsens ordforande för besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
Sasmnfiamfattning av

äresrdet

Interpellation till kommunstyrelsens
an

Inlärmnad av

ordförande

Ulf Rexefjord (SD)

gående återvå nda nde IS- kriga relte rrorister'

Dnr KS 2019/235

Beslutsulnder!ag

e

Interpellation

Försåag tiå! beslnrt på sarnnlanträdet
Ordförande Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen
får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid
fullmäktiges nästa sammanträde.

Eeslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Eeslutet skickas tiål
Kommu nstyrelsens ordförande

Utd

Justerandes sign

66 c(*#trt
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ragsbestyrka nde

lnterpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Morgan Andersson(C) angående återvändande lS
krigare/terrorister.
Debatten om återvändande lS krigare/terrorister pågår just nLr för fullt runt om i landet. Trots att det
finns ett tydligt folkligt stöd att omnåmnda krigare/terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige
har nuvarande regering ingen plan alls för att möta detta. Det finns en överhängande risk att det blir
som Staffanstorps KSO Christian Sonesson (M) uttryckte sig i en debattartikei; Helt upp till
kommunerna att ta stållning.
Staffanstorps kommun har nyligen tagit ställning emot lS-terroristerna och tydligt deklarerat att dessa
inte är välkomna till deras kommun.
Det konkreta siällningstagandet är att neka dessa individers mojlighet till kommunal samhållsservice,
Exempelvis försörjningsstöd, hjålp till bostad, vuxenutbildning och liknande. Det lagliga utrymmet för
en kommun att agera på detta sätt är troligtvis begränsat, och skulle en lS krigarelterrorist överklaga
ett beslut om att neka dennes rätt till försörjningsstöd eller liknande så är det upp till förvaltningsrätten
ati ta ställning.
Detta år dock av mindre betydelse. Sverigedemokraterna i Mellerud vill att budskapet från Melleruds
kommun skall vara glasklart:

Ätervändande lS krigareiterrorister är inte välkomna till vår kommunl
Det kan tyckas avlägset att en eller flera terrorister skulle välja att bosätta sig ijust vår kommun, men
det är trots allt en möjlighet vi måste ta höjd för.
Därför undrar vi;
Hur anser kommunstyrelsens ordförande och den styrande majoriteten att ett sådant potentiellt hot bör
hanteras?

För SD-Mellerud
Ulf Rexefjord
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ARENDE 14

Dnr KS 2019/334

Avsägelse av förtroendeuppdrag som revisor i Dalslands
miljö- och energiförbund
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Råberg (S) befrias från sitt uppdrag
som revisor i Dalslands miljö- och energiförbund.

Sammanfattning av ärendet
Inger Råberg (S) har den 4 juni 2019 avsagt sig uppdraget som revisor i
Dalslands miljö- och energiförbund,
Beslutsunderlag

.

Inger nåbergs avsägelse
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0 ,-

Åsensbruk 20L9-06-04.

3

Härmed avsäger jag mig uppdraget som revisor i Dalslands Miljö och
Energiförbund.

vh lnger

Rå
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ÄRENDE

15

Dnr KS 2Or9/294

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Katarina Kvantenå (M) till ny ersättare
socialnämnden.

i

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Daniel Berglöv (M) den 23 maj 2019 avsagt sig uppdraget
som ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
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2019-06-19

ARENDE 16

Nytil I komna medborgarförslag
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige god känner redovisningen.

Sammanfattning av ä rendet
Medborgarförslag om att snygga till
f,d. lekplatsen vid Södergatan i

Inlämnad av

Besvaras av

Mona Skoogh,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Mellerud.
Dnr KS 2019/341

Beslutsunderlag

o

Medborgarförslag.
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MELTERUDS

KOMIIUN

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandtas enligt PIJL. Du medger aft information du tämnar
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser'

ftr

lagras och bearbetas

dare
rt och datum
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/?
E-postadress

terar här kort ditt försl

Försla

Vtrcs/är a*h 'ton)/?4L&nen JoTTgar y't//
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1åilergo/qn 7&.te,t t ay'y' a/'f.oenoto Sotn' ,L/,p7s
Jatni'a4 tX,n åur*g., ?rå'"s4hr rzzn/ orn LL'i-f ,
Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt

medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så falt ska kunna ske.

fun

{.1

,'/-,4.Vor^hen

å- /p/a// ri/zlrzc*rn rnad

Underskrift

/&*n*-

iga

/,
qy..t
Kom mu

nstyrelsekontoret

80 MELLERUD Besökadress: Storgatan 13
O53O-180 0O Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www,mellerud.se
Bankgiro; 5502-2776'Plusgiro: 71 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488
Postadress: 464

Tfn:
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MELLERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrel seko nto

ret

2019-06- 19

ARENDE 17

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag

till beslut

Kommu nfull mäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

.

Återtagande av inlämnad motion om ny bostadsförsörjningsplan för
Melleruds kommun. Dnr 2019/302.

.

Begäran om ändring av stadgar för Stiftelsen för Dalslands kanals framtida
bestånd. Dnr 2019/336.

.

Reglemente för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds
kommun. Dnr 2019/337.
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