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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum Onsdagen den 30 oktober 2019  

Tid Klockan 18.00 

Plats Tingshuset, Mellerud 
 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Florence Jonasson (S) och Tony Johansson (MP) 
Val av ersättare för justerare – Liselott Hassel (SD) och Anette Levin (L) 

• Tidpunkt för protokollets justering – 2019-11-01, klockan 13.00 

• Information om Småkoms verksamhet 

• Information om föreningen Dalsland Nordmarken (DANO) verksamhet 

• Information om Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet 
 
Ärenden Sida 
 

1.  Prognos 2/2019 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 4 

2.  Prognos 2/ 2019 för AB Melleruds Bostäder 7 
3.  Prognos 2/2019 för Melleruds kommun 15 

4.  Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder   18 

5.  Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun  29 
6.  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport januari-augusti  

2019 med revisionsrapport  
42 

7.  Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen  
och utredning av vilka geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett 
sådant förbud på för att eliminera företeelsen.  

47 

8.  Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan  68 
9.  Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2019 för Melleruds kommun  82 

10.  Överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal  87 
11.  Projekt VA Upperud, information om omfördelning av medel 101 

12.  Redovisning av obesvarade motioner 106 

13.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 114 
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14.  Nytillkomna motioner 123 

15.  Anmälan om inkomna ärenden 126 
 
 
Mellerud 2019-10-23 
 
 
 
Roland Björndahl Ingrid Engqvist 
kommunfullmäktiges ordförande sekreterare 
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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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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2019-L0-23

ARENDE 1 Dnr KS 20t9/247

Prog nos 2 I 2OLg för komm u nstyrelsen och kommunfu I I mä ktige

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 visar ett underskott på 200 tkr för kommunfullmäKige och ett
underskott på 200 tkr för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

. Prognos 212019.

. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 269.
r Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, S 189.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
7

S 189 Dnr KS 20L91247

Prognos 21 2OL9 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 20L9 visar ett underskott på 200 tkr för kommunfullmäktige och ett
underskott på 200 tkr för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

. Prognos 2lZ0I9.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, S 269.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida
6

S 269 Dnr KS 20L91247

Prognos 2 | 2Ot9 för komm unstyrelsen och komm u nfull mä ktige

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 visar ett underskott på 200 tkr för kommunfullmäktige och ett
underskott på 200 tkr för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

. Prognos 2120L9.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

MtrL
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2019-t0-23

ARENDE 2 Dnr KS 20L91330

Prognos zlz0Lg för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på +,030 ttnkr
vilket är 70 tkr bättre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

. Prognos 2120L9.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5275.. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 186.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
4

S 186 Dnr KS 2019/330

Prognos 2l20l9 för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 20L9 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på 4,030 Mnkr
vilket är 70 tkr bättre än budgeterat resultat,

Beslutsunderlag

. Prognos 2/2019.
e Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 275.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida

T2

9 27s Dnr KS 20191330

Prognos 2l20l9 för AB Melleruds Bostäder

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på 4,030 Mnkr
vilket är 70 tkr bättre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

. Prognos 2120L9.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

-wH"'" Utdragsbestyrkande
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AB MELLERUDS BOSTÄDER SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL Nr 06
Sammantrådesdatum sida
2019-09-25 2

gs8

Omedelbar justering -
Prognos 2O19-O8-31

AB Melleruds Bostäders beslut

1. Styrelsen beslutar godkänna Prognos 2019-08-31
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar prognos 2019-08-31. Prognosen för helår
2019 visar på avvikelse mot budget med ca på ca + 70 tkr.
Prognosticerat resultat 4 030 tkr.
Bilägges protokollet.

Beslutsunderlag:

r Prognos 2019-08-31

Skickas till:

Kom munstyrelsekonto ret och ekonom ichefen Melleruds Kommu n

Justerandes sign Utclragsbestyrkande
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AB Melleruds Bostäder
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Prognos 2019-08-31
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 2019.08-31

Vd for AB Melleruds Bostäder, avger foljande ekonomiska prognos för budgetåret 2019. Prognosen
baseras på balans- och resultaträkning per 2019-08-31.

Påoåelde i nvesterinqar
Pågående investeringsprojekt fortgår där det fråmst är stamrenovering/byte på Backegatan som är
prioriterat.

RESULTAT
Resultatet för första halvåret awiker från budget med ca + 2 193 tkr. Den fråmsta orsaken till denna
positiva avvikelse beror på att vi inte använt resurser till underhåll i den utsträckning som budgeterats
(+L732 tkr), mycket p g a att viorganisatoriskt inte haft resurserna att planera och starta upp flera nya
underhållsprojekt.

Vi har flera kostnadsställen utöver underhåll som avviker från budget som t ex fastighetsskötsel,
uppvärmning, vatten. fastighetsel, administration och kundförluster med flera. Totalt sett tar överskott
och underskott inom dessa kostnadsställen i princip ut varandra under första halvåret. Mer om förväntade
awikelser i den ekonomiska analysen samt prognosen.

EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS

Intäkter
I Äsensbruk har vi även under andra kvartalet haft svårt att återbesätta de lägenheter som blir lediga, En

stor utmaning för oss att jobba med framöver då motståndet hos våra hyresgäster som står i kö är stort
mot att bosätta sig i Åsensbruk. På intäktssidan kan vi se att vår höga vakansgrad i Åsensbruk påverkar
resultatet negativt. Vår årliga intäktsförning av bidraget från Boverket avseende nya Järven (+367 tkr)
balanserar dock upp detta intäKsbortfall.

Även vakansen i lokalen NK har varit ett problem, inte bara ekonomiskt utan även för samhället och
centrum i stoft. En entreprenör som skulle öppnat cafd drog sig ur i våras och marknaden för ytterligare
ett nytt caf€ i Mellerud är svår och efter intresse från andra potentiella hyresgåster har vi därför beslutat
att söka bygglov för ändrad användning till kontor och utbildningsplatser. Vi har kommit överens med en
ny hyresgäst som flyftar in i mitten av november.

Totalt sett på intäktssidan så år prognosen för helåret att vi når vår budget med en omsättning på ca
49 236 tkr.

Kostnader
På kostnadssidan har vi flera kostnadsställen som sticker ut från budget, Vårt underhåll (KST 214) har
inte legat i nivå rned plan hittills t o m 2019-08-31 har vi spenderat ca L,7 Mkr mindre än budgeterat.
Hösten har dock flera planerade underhållsåtgärder och prognosen är att kostnaden blir 885 tkr lägre än
budget.

Vår fastighetsskötsel (KST 215) kommer att bli rejält mycket dyrare än budgeterat då vårt tidigare avtal
(sorn låg till grund för budget 2019) gick ut 2018-12-31. Tydligt är att vi nog kan råkna med en
fördubbling av kostnaderna avseende just den yttre skötseln (inkl. snörojning). Prognos för året är en
awikelse på ca -729 tkr mot budget.

En åtgärd för att sänka kostnaderna för det yttre underhållet har varit att starta etl test med
robotklippare på e st fastigheter, Resultatet av denna investering kommer utvärderas i oktober men vi ser
redan positiva ekonomiska effekter och tillsammans med resursanvändning är detta något som troligtvis
kommer att byggas ut till fler fastigheter.

På grund av vårt nytecknade elaWal avseende elhandel 2019-2021 så kommer kostnaden för
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 awikelse om ca -490 tkr.
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 2O19.O8-31

Inom administrationen (KST 221) beräknas en stor besparing om ca 500 tkr p g a lägre kostnader för
system och konsulter än beräknat men också p g a vakanser under våren.

Prognosen ger totalt sett en awikelse för bolaget
med ett resultat på ca + 4 030 tkr. Det är 480 tkr

för budgetåret 2019 om ca +70 tkr jämföd med budget
båttre ån prognosen efter första kvartalet 2019

VEBKSAMHETEN
Bolaget med ny VD har under våren arbetat med hur bolaget ska organiseras i det dagliga arbetet. P g a
vakans av ekonomtjänst så har arbetssituationen varit anstrångd under första kvartalet, främst inom
administrationen. Rekfiering av ny ekonom samt ny målare for att ersätta pensionsavgång har varit
lyckosamma och från juni har bolaget haft samtliga kompetenser på plats. Mer tid och resurser kommer
nu att finnas för strategiskt arbete för VD inte minst tillsamrnans med bolaget fastighetsansvarige.

Under våren har också arbetet fortsatt med att fördjupa samarbetet inom koncernen, Bl a har vi gått in i

ett ettårsprojekt för att byta ekonomisystem gemensamt med kommunen (och andra bostadsbolag I

Dalsland). Syftet är bl a att minska vår sårbarhet och öka vår effektivitet utan att öka våra kostnader,
Bolaget har upphandlat gänster tillsammans med kommunen och dess upphandlare vilket också varit ett
lyckat samarbete. Även telefoni och växel har bytts ut och är nu integrerat med vår ägare och övriga
Dalslandskommuner. Arbetet med att fortsätta hitta samarbetsfördelar med vår ägare pågår
kontinuedigt.

Strategiskt så har vijobbat med regelbundna möten mellan kommunens och bolagets presidium för att
dela information och diskutera långsiktiga planer gemensamt, både avseende bostadsförsörjning men
åven om centrum utveckl ing och markanvändni ng.

Uthyrningsläget är mycket bra i Melleruds tätort med stort tryck, men även Dals Rostock går bra och vi
har inga vakanser. Undantaget är Äsensbruk med hela 20 vakanser sista juli.

FRAMTID
Vi har en hög efterfrågan på våra lägenheter i främst Mellerud men mårker av en tydlig trend avseende
Åsensbruk där vi internt kontinuerligt diskuterar möjliga åtgärder. Framåt så prioriterar vi Åsensbruk och
att göra lediga lägenheter fräscha och redo för inflyttning då vi tror på en ökad efterfrågan inför och efter
invigningen av Melleruds nya köpcenter,

Vijobbar också nu med att kunna erbjuda våra hyresgäster att få e-faktura vilket vi tror kommer spara
en hel del resurser hos oss samt automatisera våra flöden ytterligare.

På längre sikt har vi ett stort arbete under några års tid med att renovera och byta stammar i flera av
våra gamla fastigheter. Ett arbete som kommer bli resurskrävande med många utmaningar att hantera

Erik Josefsson, VD

Bilaga: Resultat per kostnadsställe - Prognos 2019-08-31
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Resu ltat per kostnadsställe

PROGNOS

AB Melleruds Bostäder
1 1 -1 908 1 901-'1 908 1901-1912 1901-1912 1901-1

AvvikelseKst Benämnino Utfall Budqet

-22 918 817 -22 947 337 -24 520200 lntåkter bostäder
-5 496 069 -5 454 435 41 634201 lntåkter lokaler

-400 666 -395 950 4 716202 lntäkter oaraqe, p-plats
-2 739 45. -2 828 577 -89 525204 ntäkter bränsle, el

-926262 -923 765 2 497205 lntåkter tillval
214 lntäkter övriqt -178 07? -80 000 98 072
213 lntäkter vidareförsålinino -277 194 -193 333 83 861

Utfall inäkter -32 936 532 -32 823797 112 735
0

214 Underhåll/reoaraiioner 5 191 657 6 923 333 1 731 676
3 216 565 2 757 977 -458 588216

Våtten 1 773 142 't 902 866 129 724218
1 561 333 -353 271219 EI 1 914 604

Stådnino 444 451 402 667 -41 784?20
2839229 3 309 859 470 630221 Administration

269 01 6 -32 16222 Försåkrinqar 301 't 76
Renhållninq 793 863 698 000 -95 863223

ervice värme. ventilation 58 583 122 667 64 084224
Hyresqåstföreninqen 44766 48 667 3 901225
Kabel-iv 532 148 508 667 -23 481226
Fastiohetsskatt 470 000 485 355 15 355228
Reklam & PR 5 929 66 667 60 738234
Ovrioa driftskostnader 201 166 329 333 128 167235

140 306 1 '16 667 -23 639238 Larm & övervakninq
Kundförluster 76 343 333 333 256 990240
Avskr maskiner. inventrarier 0 0 n245

248 Avskr bvconader 3 034 632 3 088 270 53 63E
249 marka 256 825 248 587 .E 23E
250 Avskr oannor 168 263 91 944 -76 31 I
254 Nedskrivnino fastio heter 0 n 0
256 Utdelnino åktier -25 274 0 25274
264 Rånta boroensätaoande 300 208 299 333 -875
265 Råntekostn fastiohetslån 3 024 655 3 021 333 -3322
270 Ovriaa råntor -52 656 -40 000 12 656
292 Kostnader vidarefakturerino 109 818 1 93 333 83 515

utfall kostnåder 28 104 658 30 184 600 z o79 942

4831 874 -2 639 197Totalt resultat Mellbo 2 192 677

Årsbudoet Pioaiiibiii Awikelse

-34 421 006 -34 421 0U 0
-8 181 652 -E 181 652 0

-593 925 -593 925 0

-4 243 465 -4 16E'r{66 -80 000
-1 385 647 -1 385647 0

-120 000 '-200 ff)o 80 000
-290 000 0-290 000

49 235 695 0

10 385 000 I 500 0u0 885 000
4 136 965 4 665 965 -729 000
5 168 089 5 400 oEs -240 000
2 854 299 27ö429t) 100 ouu
? 342 000 2 832 Uto -490 000

604 000 575 000 -71 000
4 964 789 4 46474 500 000

403 524 451.524 -48 000
1 047 000 't'047 000 0

1 84 000 t84 000 0

73 000 73 000 0

763 000 790 000 -27 AOO

728 033 724O33 0

100 000 50 00 50 000
494 000 4S4 000 0

1 75 000 175 000 0

500 000 250 000 250 000
0 20 000 -20 000

4 63? 405 4632405 0

372 880 372 880 0

137 916 251,916 -114000
0 0 0
U -25 300 25 300

449 000 .Mg 000 0
4 532 000 4 532 000 0

-60 000 -80 000 0

290 000290 000
45 276 900 45 205'600 71 300

-3 S58 795 4 030 095 71 300
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

20t9-to-23

ARENDE 3 Dnr KS 20t91247

Prognos 2l20tg för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en
budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på 2,5 Mnkr
vilket är 2,2 Mnkr sämre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

. Prognos 2120L9.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9277.o Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 191

BILAGA
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
9

s r9r Dnr KS 20L9/247

Prognos 212019 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfu llmäktige besl utar att

1, godkänna redovisningen.

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en
budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på 2,5 Mnkr
vilket är 2,2 Mnkr sämre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

. Prognos 2120L9.
r Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 8277.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfu llmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en
budget i balans,

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

sterandes sign

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida
!4

s277 Dnr KS 20L9/247

Prognos 21zOLg för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en

budget i balans,

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2019 för Melleruds kommun visar ett positivt resultat på 2,5 Mnkr

vilket är 2,2 Mnkr sämre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

o Prognos 2/20L9.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. uppmana de nämnder som visar underskott i uppdrag att arbeta för en
budget i balans.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

fL
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2019-10-23

ARENDE 4 Dnr KS 20L9/474

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Delårsboklutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på +,40S Mnkr vilket är en förbättring med 2,193 Mnkr jämfört med budgeterat
resultat,

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9274.o Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 185.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
3

S 185 Dnr KS 2019/474

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt

resultat på +,805 Mnkr vilket är en förbättring med 2,193 Mnkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

o Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
. Arbetsutskoffets beslut 2019-10-01, 5274.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes si Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida
11

9274 Dnr KS 2019/474

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsboklutet per den 31 augusti 2019 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 4,805 Mnkr vilket är en förbättring med 2,193 Mnkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

o Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C)r Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

i

ffi
Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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AB IT4ELLERUDS BOSTÄDER

Es7

Omedelbar justering -
Delårsrapport per 2O19-O8-31

AB Melleruds Bostäders beslut

SAMMANTnÄoespnoroKoLL Nr o6
Sammanträdesdatum sida
2019-09-25 2

1. Styrelsen beslutar godkänna delårsrapport 2019-08-31.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar delårsrapporten för januari-augusti 2019
som visar på ett positivt resultat på a AOS tkr. Avvikelsen mot budget är
+ 2 193 tkr.

Beslutsunderlag:

o Delårsrapport 2019-08-31

Skickas till:

Komm u nstyrelsekontoret och ekonom ichefen Mel leruds Kom m u n

Justerandes slgn Utdragsbestyrkande
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Delårsrapport för

AB Melleruds Bostäder
556528-4329

MellerudsBostäder

Perioden
2019-01 -01.2A19-08-3{
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AB Melleruds Bostäder
556528-4329

1(6)

Delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31

AB Melleruds Bostäder är ett helägt dotterföretag till Melleruds kommun, org nr 556528-4329, med
säte i Mellerud. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden
2019-01 -01 - 2019-08-31.

Allmänt om verksamheten
AB Melleruds Bostäder bedriver fastighetsförvaltning av lägenheter och lokaler i Mellerud,
Dals-Rostock och Äsensbruk. Bolaget ska medverka till att uppfylla kommunens övergripande mål
genom att verka för en befolkningstillväxt och att kommunen ska utvecklas långsiktigt och hållbart.

Verksamheten ska på långsiktig och ekonomisk sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta olika typer av bostäder, fastigheter och tomträtter. Bolaget uppdrag är också att aktivt verka för
kostnadseffektiv och lönsam nyproduktion av bostäder,

lnom ramen för affärsmåssighet ska bolagets verksamhet präglas av ett socialt ansvar för
bostadsmarknaden i kommunen och den sociala miljön i bostadsområden ska särskilt
uppmärksammas. Bolaget förvänlas också i skälig omfattning tillhandhålla bostäder för dem som av
olika anledningar har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Uthyrning och marknad
Det finns en stor eferfrågan av lägenheter i centralorten Mellerud och vi har många personer i kö och
väntetiden på lägenheter här är lång. Aven i Dals-Rostock har vi sällan några vakanser utan allt är
uthyrt åven om trycket inte är lika stort. I Äsensbruk har vi ett stort antal vakanser (16%) och har svårt
att hitta nya hyresgäster. Omflyttningen ijust Asensbruk är också stor med mycket slitage som följd.
Det finns flera utmaningar att lösa för att minska vakansgraden i Äsensbruk och många av dem här vi
svårt att påverka, som t ex brist på kollektivtrafik och serviceutbud på orten. Bolaget har prioriterat att
fräscha upp ett antal lägenheter i Asensbruk som ska upplevas som attraktiva boenden, inte minst för
anställda på det nya shoppingcenter som ska invigas på Västenåda i Mellerud.

Bolaget äger fortfarande 8 st bostadsrätter i Äsensbruk i BRF Dansbanan och samtliga har varit
uthyrda i 2:a hand. Under hösten kommer vi att få två st bostadsrätter vakanta och de ska då i första
hand sälias vilket vi redan fått intressenter till.

Lokalen där det gamla konditoriet NK låg håller för tillfället på att renoveras och byggas om till
kontorslokaler och avtal med ny hyresgäst är klart med inflyttning senare i höst. I övrigt har bolaget få
lediga lokaler.

Underhåll
Underhållsarbetet fortlöper enligt plan och under 2019 har vi bl.a påbörjat arbete med stamrenovering
på Backegatan. Just re-nov-eringar av stammar är ett arbete vi kommer att prioritera och lägga myckei
resurser på iflera av våra fastigheter under kommande år då behovet är stort.

Vi har också färdigställt all utvändig_målning på Långgatan 32-34 som påbörjade föregående år. För att
sänka kostnaderna för yttre underhåll så har bolaget under sommaren testai robotklippare på 6 st
fastigheter och resultatet ska följas upp under hösten.

Resultatutveckling
kkr 2019-08-31 2018-07-s1 2A17-A741 2016-07-31
Nettoom sättning 27 201,0

2151,4
10,4

226,0
182 464,0

28 714,A
3 952,0

10,5
163,0

213 945,0

27 255,0
4 320,A

8,1
306,0

214 312,0

Res före bokslutsdisp o skatt
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Balansomslutning

w

4 805,0
12,3

261,0
221 695,0
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AB Melleruds Bostäder
5s6528-4329

2(6)

lnvesteringar
Pågående investeringsprojekt fortgår, främst med Backegatan där vi arbetar med stamrenovering/byte
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar har under perioden uppgåti fll 412 tkr. lnga aktiveringar har
gjorts under perioden.

lnvesteringar pågående:
- Stamrenovering Backeg alan 442 lkr
- Fönsterble Kransen 50 tkr
- Robotklippare 26 tkr

Likviditet och fi nansiering
Likviditeten har under innevarande rapportperiod ökat med 5 338 tkr (-29 tkr) för moderföretaget och
uppgick per delårsperiodens slut till 25 809 tkr (15 517 tkr),

Bolagets genomsnittliga räntebindningstid per 2019-08-31 var 1,42 är med en genomsnittsränta på
2,5A o/o. Den låga räntebindningstiden och något höga genomsnittsräntan beror på ett antal swapar
som kommer att löpa ut inom närmaste 1-3 åren. Därefter är prognosen att våra räntor och
räntekostnader kommer att sjunka avsevärt under kommande år lör att2O21 minska med ca 2 000 tkr
jämfört med 2019.

Samtliga av bolagets lån är finansierade av Kornmuninvest med kommunal borgen.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Bolaget med ny VD har under våren arbetat med hur bolaget ska organiseras i det dagliga arbetet. P g
a vakans av ekonomtjänst så har arbetssituationen varit ansträngd under första kvartalet, främst inom
administrationen. Rekrytering av nir ekonom samt ny målare för att ersätta pensionsavgång har varit
lyckosamma och från juni har bolaget haft samtliga kompetenser på plats. Mer tid och resurser
kommer nu att finnas för stralegiskt arbete för VD inte minst tillsammans med bolaget
fastighetsansvarige.

Under våren har också arbetet fortsalt med att fördjupa samarbetet inom koncernen. Bl a har vi gått in
i ett ettårsprojekt för att byta ekonomisystem gemonsamt med komrnunen (och andra bostadsbolag i

Dalsland). Syftet är bl a att minska vår sårbarhet och öka vår effektivitet utan att öka våra kostnader.
Bolaget har upphandlat tjänster tillsammans med kommunen och dess upphandlare vilket också varit
ett lyckat samarbete. Aven telefoni och växel har bytts ut och är nu integrerat med vår ägare och övriga
Dalslandskommuner. Arbetet med att fortsätta hitta samarbetsfördelar med vår ägare pågår
kontinuerligt.

Strategiskt så har vi jobbat med regelbundna möten mellan kommunens och bolagets presidium för att
dela information och diskutera långsiktiga planer gemensamt, både avseende bostadsförsörjning men
även om centrumutveckling och markanvändning.

Mellerud 2019-03-25

Verkställande direktör

#. VL
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Resultaträkning
Belopp ikkr Not 2019-01-01-

2019-08-31
2018-01-01-
2018-07-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat frän finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

32 274
667

28 714
603

32937

-12 514
-1 58'1

-1 935
-s 389

-3 460

29 317

-2 835

-11 869
-1240
-2103
-4 465

I 058 6 805

23
81

-2957

25
53

-3 331

4 805 3 952

4 805 3 952

4 805 3 952
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AB Melleruds Bostäder
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Balansräkning
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Belopp ikkr Nof 2019-08-31 2018-07-31

TILLGÄNGAR

Anläggni ngstitlgångar

Materi el I a a n I ägg n i n gsti I I g ä n g a r
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

F i nansiel I a a n I ägg n i ngsti I I g å n g ar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varutager mm
Råvaror och förnödenheter

Ko rtf ri sti g a f o rd ri n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa ach bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

190 738
3 413

671

188 S63
1 364

6 708

194 822

749

1 97 035

1 117

749 1 117

1 95 571

315

198 152

276

-3 753
112

1 395

315 276

130
294
859

-2246

28 055

1 283

14 2s4

26 124 15 793

221 695 2'13 945
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Balansräkning
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Belopp ikkr Nof 2019-08-31 2018-07-s1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Vinst eller förlust föregående år
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reseryer
Ackum ulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Längfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 000
2 412

000
476

3
2

5 412 5 476

I 370

3 9s2

I 434
3 198
4 805

16 437 12 322

21 849

1 976
5 070

17 798

1 444
4 454

7 046

2 782

5 894

1 415
2 782

180 125

1 415

179 225
180 125

3 0B6
-342
558

6 591

179 225

900
2 104
-361

1 206
5 764

I 893 I 613

221 695 213 945
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Kassaflödesanalys

Belopp ikkr Not
2019-01-01-
2019-08-31

2018-01-01-
2018-07-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaf/öde frå n förä ndring ar i röre I se ka pital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)lMinskning (+) av rörelsefordringar
Okning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesterin gsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieri ngsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4 805
3 460

3 952
2 836

8 265

8 265

0
-362

-2 515

6 788

6 788

-18
262

-4 043

5 388

-412

2 989

-2 080

4'.12 -2 080

-675

-675

4976
23 079

234
000l4

28 055 14 234

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Al I m ä nna redovisn ings princi per
Ärsredovisningen har upprättals i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

v.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2019-10-23

ARENDE 5 Dnr KS 20191473

Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, godkänna redovisningen.

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna.

Sammanfattning av äreidet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för Melleruds kommun visar på ett positivt
resultat pä 7,8 Mnkr vilket är en förbättring med 2,6 Mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun.
r Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9 276.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, g 190.
. Utlåtande från revisionen samt revisionsrapporten Granskning av delårsbokslut

2019-08-31.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN
Revisorerna

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport

per 2019-08-3 I är ftrenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse ftir en god ekonomisk hushållning,

såväl finansiella som ftir verksamheten.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på över-
gripande analys och inte på detaljer i redovisningen.
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorernas bedömning är:

att delårsrapporten delvis är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo-
visningssed i övrigt.

att rcsultatct i delårsrapportcn dclvis är ftirenligt mcd dc finansiclla mål full-
mäktige beslutat om.

att verksamhetens utfall i delåret delvis är förenlig med kommunfullmäktiges
mål ftir verksamheten och att vi inte kan uttala om utfallet per helår, med anled-
ning av att kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på måluppfyllelsen.

?01g 
-$'t:l
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MELLERUDS KOMMUN
Revisorerna

Mellerud kommuns revisorer

Mellerud 2019-10-21

Ordforande

\
Inger Råberg
vlce

Johan Lorentzon

tP
öv<"fn
Joacim Magnusson Claes

Bilagor:

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport
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Revisionsrapport
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Innehållsförteckning
1,

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

3-

lnledning

Bakgrund

Syfte och Revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning och metod

lakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Bedömning

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Bedömningar utifrån revisionsfrågor

I
pwc

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

6

1
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens fortroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens
delårsrapport för perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen for år 2019.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin be-
dömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är forenligt med de mål som kommunfullmäktige faststä|ft.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor Iämnas följande sammanfattande revisionella be-
dömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten, med undantag av nedanstående, är upprättad i enlighet med la-
gens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2019.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende periodisering av statsbidrag, samt mot RKR-R12
Byte av redovisn ingsprincip.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Vi bedömer att det prognostiserade resultat delvis är förenligt med de finansiella mål som fullmäk-
tige fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens utfall i delåret delvis är
förenlig med kommunfullmäktiges mål för verksamheten och att vi inte kan uttala om utfallet per

helår, med anledning av att kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos på måluppfyllelsen.

}
p,wc 2
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1., Inledning
'|..1 . Bakgrund
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning

utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps-
året och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet
och resultat sedan foregående räkenskapsårs utgång.

Kommunen skallformulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushåll-
ning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

'| .2. Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläg-
gas delårsrapporten isamband med fullmäktiges behandling av densamma.

G ranskn i n gen ska besvara följande revisionsfrågor:

. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

. Är resultaten i delårsrapporten forenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god

ekonomisk hushållning, d.v.s. finns forutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3. Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

. Kommunallag (KL)

. Lag om kommunalbokföring och redovisning (LKBR)

o Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport

r Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

. Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4" Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

. översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31

. förvaltningsberättelsens innehåll,

. hur kommunen redovisar hur vål det prognostiserade resultatet är fcirenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommu-
nala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med
nyckelpersoner som är ansvariga for delårsrapportens upprättande.

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
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omfattar därfor att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan forekomma.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed iövrigt har.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-16 och fullmäktige be-
handlar delårsrapporten 201 9-1 0-30.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef

s. Iakttagelser och
bedöInningar

2.1. Lagens krav och god redovisningssed
2.1.1 . lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet for perioden upp-
går till 7,8 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Förva ltnin gsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.

Upplysningar om kommunens forväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån
god ekonomisk hushållning beskrivs.

En redovisning av hur helårsprognosen forhåller sig till den budget som fastställts for den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 2,5 mnkr vilket är 2,2 mnkr sämre än

budgeterat.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets progno-
stiserade resultat förväntas kommunen redovisa en ekonomi i balans för år 2019.

Finansiella rappofter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning som krävs enligt RKR:s rekommendation
R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall, kommunens delårsbokslut2019 avser perioden
januari-augusti, tidigare delårsbokslut har omfattat perioden januari-juli. I delårsbokslutet per 2019-
08-31 används den tidigare delårsperioden som jämfdrelsetal vilket inte är i enlighet med RKR
R17.

Kommunen upprättar ej sammanställd redovisning.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet finns i delårs-
rapporten.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande väsentliga
awikelser noterats:

}
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lntäkter för migration har balanserats som skuldpost, vilket medför felaktigt redovisade in-
täkter.

Noter

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som en del i avsnittet Redovisningsmodell i de-
lårsrapporten. Beskrivningen att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut kan
fdrtydligas.

Förklaring till säsongsvariationer beskrivs ej särskilt. Karaktären och storleken på jämförelsestö-
rande poster lämnas som upplysningar i text iförvaltningsberättelsen. Förändring av väsentliga
ansvarsförbindelser framgår av inte not till balansräkningen utan beskrivs i forvaltningsberättelsen.

2.1.2. Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed iövrig, med undantag for nedanstående kommentar. Bedömningen idelårsrap-
porten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende periodisering av statsbidrag.

2.2. God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument for perioden 2018-2020 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmål.

2.2.1. lakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansiella mål
som fastställts i budget 2019.

Av redovisningen framgår att ett av fyra mål prognostiseras att uppfyllas. Vi noterar att kommunsty-
relsens utvärderar måluppfyllelsen både utifrån delårsutfallet och från det prognostiserade helårs-
resultatet.

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en redovisning av samtliga mål som fullmäktige fastställt för verksamheten.
Redovisningen görs delvis utifrån prognos för helårsutfallet. Vissa mål utvärderas medans andra
utvärderas i samband med årsbokslut. Kommunstyrelsen gör ingen samlad bedömning avseende
verksamheternas måluppfyllnad.

2.2.2. Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som full-
mäktige fastställt i budget 2019. Avseende uppföljningen av kommunfullmäktiges målför verksam-
heten så kan vi med utgångspunkt idelårsrapportens återrapportering inte uttala oss om utfallet
per helår, med anledning av att kommunstyrelsen själva inte gör någon prognos avseende målupp-
fyllelsen.

a
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3. Bedömningar utifrån
revisionsfrågor

Revisionsfråga Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt la-
gens krav och god redovisningssed?

Delvis uppfyllt

Awikelse sker avse-
ende periodisering av
statsbidrag. Omräk-
ning av jämförelsesiff-

ror till följd av foränd-
rade redovisningspe-
riod har inte gjorts.

o
c
o

Ar resultaten i delårsrapporten forenliga
med de av fullmäktige fastställda målen

för god ekonomisk hushållning, d.v.s.

finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

Delvis uppfyllt

o
o
o

6
,3
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2019-10-17

Lars CIafrfin CIanicfcBran[t

Uppdraqsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Melleruds komun enligt de villkor och under de forutsättningar som framgår
av projektplan.PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förli-
tar sig på hela eller delar av denna rapport.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
8

S 19O Dnr KS 20L91473

Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen,

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 för Melleruds kommun visar på ett positivt
resultat pä 7,8 Mnkr vilket är en förbättring med 2,6 Mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun.
r Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 8276.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen,

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida
13

9276 Dnr KS 20L91473

Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2019 fcir Melleruds kommun visar på ett positivt
resultat på 7,8 Mnkr vilket är en förbättring med 2,6 Mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Beslutsunderlag

o Delårsbokslut 2019-08-31 för Melleruds kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. överlämna delårsbokslutet till revisorerna,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2019-t0-23

Änenor e Dnr KS 20191455

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2OI9 med revisionsrappoft

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 20 19,

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 13 september 2019 överlämnat delårsrapport
januari-augusti 2019 med bokslutsprognos till medlemskommunerna,

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 1 681 tkr. Resultatet, exklusive
sotningsenheten, uppgår till 1 308 tkr. Sotningsenheten redovisar ett resultat på 373 tkr. I
resultatet ingår ersättning från RMB (Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän) för projekt GOSL
(Gemensam operativ systemledning) med 890 tkr samt kostnad för personal från RMB med ca

B0 tkr. Effekten på resultatet blir ett tillskott med 810 tkr. Resultat enbart för räddningstjänst
exklusive sotningsenheten (373 tkr) och GOSL (810 tkr) blir då 498 tkr.

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018
med bokslutsprognos,

. Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2019-09-12.

. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9278.

. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 192.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
10

S 193 Dnr KS 20191455

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2Ol9 med revisionsrapport

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 20 19,

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 13 september 2019 överlämnat delårsrapport
januari-augusti 2019 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 1 681 tkr. Resultatet, exklusive
sotningsenheten, uppgår till 1 308 tkr. Sotningsenheten redovisar ett resultat på 373 tkr. I
resultatet ingår ersättning från RMB (Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän) för projekt GOSL
(Gemensam operativ systemledning) med 890 tkr samt kostnad för personal från RMB med ca

B0 tkr. Effekten på resultatet blir ett tillskott med 810 tkr. Resultat enbart för räddningstjänst
exklusive sotningsenheten (373 tkr) och GOSL (810 tkr) blir då 498 tkr,

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018
med boklutsprognos.

. Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2019-09-t2.

. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9278.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med

bokslutsprognos för jan uari-augusti 20 19.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida

15

5278 Dnr KS 20L91455

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
januari-augusti 2019 med revisionsrappott

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos för januari-augusti 20 19.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 13 september 2019 överlämnat delårsrapport
januari-augusti 2019 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 1 681 tkr, Resultatet, exklusive
sotningsenheten, uppgår till 1 308 tkr. Sotningsenheten redovisar ett resultat på 373 tkr. I
resultatet ingår ersättning från RMB (Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän) för projekt GOSL
(Gemensam operativ systemledning) med 890 tkr samt kostnad för personal från RMB med ca

B0 tkr. Effekten på resultatet blir ett tillskott med 810 tkr. Resultat enbart för räddningstjänst
exklusive sotningsenheten (373 tkr) och GOSL (810 tkr) blir då 498 tkr.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2018
med boklutsprognos.

r Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte
2019-09-12.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds delårsrappoft med bokslutsprognos för januari-augusti 2019.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Bodil Bramfors

Anslagsbevis Direktionen wÄRf, delårsrapport 2019
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201 9-09- 1 2.pdf; delarsrapport-aug201 9.pdf; protokoll 20 1 909 1 2.pdf;

501 0-201 9-2 1 - 1 9 Granskning av delårsrappo rt 2019 PWC.pdf

Översänder anslagsbevis för sammanträdesprotokoll 2019-09-12 Direktionen NÄRF

Anslås på kommunens anslagstavla.

Bifogat finner ni;
o Justerat sammanträdesprotokoll från direktionsmöte 2Ot9-09-L2
r Delårsrapport jan-au g2019 för NÄRF

r Revisorernas bedömning avdelårsrapport2019
r PWC granskning av delårsrapport 2019

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltn ingsassistent
Tel: 0520-48 59 27

www.bra nd112.se

Norra Älvsborgs
Räddningstjä nstförbund

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuppqifter och skvddar dina rättiqheter enliqt laq
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$ 27 Val av justerande

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att vålja Kjell Nilsson att justera protokollet.

S 28 Rapporter/ skrivelser

a) Delårsrapport jan-aug med bokslufsprognos
Förbundet låmnade en redogörelse kring förvaltningsberättelse och ekonomiskt resultat
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 't 681 tkr. Resultat, exklusive enhet
sotning, uppgår till 1 308 tkr. Enhet sotning redovisar ett resultat pa 373 tkr.

Ärsprognosen beråknas på delårets utfall, samt de intåkter och kostnader som är kända.
Prognosen för helår visar på ett resultat am 2 207 tkr. I resultatet ingår ersättning för
GOSL som debiteras Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB), med 2 340 tkr.
Prognostiserat resultat, utan hänsyn till GOSL, hamnar på ca -133 tkr.

Prognosen f<ir helåret visar på att enhet sotning kommer att avsluta året med ett
plusresultat på ca 500 tkr.

Bodil Bramfors, Ekonomichef, lämnade en redogörelse över periodens resultat samt
redogjorde för avvikelser inom respektive verksamhetsområde,

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

b) Besök av NÄRF:s revisorer
Johan Osbeck, PWC, riktar ett stort tack till samtliga ansvariga som har bidragit till att
delårsrapporten har kunnat förevisas så snart efter bokslutsperioden. En redogörelse
lämnades till Direktionen över revisorernas skriftliga bedömning av delårsrapporten.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkånner rapporten

c) Återrapportering GDPR
Klas Nilsson, Dataskyddsombud för NÄRF, lämnade en övergripande redogörelse till
Direktionen kring Dataskyddsförordningen (GDPR), samt gav rekommendationer för det
fortsatta arbetet inom förbundet.

Ann Gustavsson, Förvaltningsassistent, låmnade därefter en redogörelse över genom-
förda åtgårder, förbundets incidenthantering och se åtgärdsbehov som identifierats"

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rappoden

Norra Älvsborgs
Råd d n i n g stjå nstförbu nd
Larmvägen 1

461 38 Trollhåttan
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

20L9-10-23

ARENDE 7 Dnr KS 20191226

Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i
kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan
anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses
genom ett kommunalt beslut,

Sammanfattning av ärendet

Ulf Rexerjord (SD) föreslår ien motion den24 april 2019, att kommunfullmäktige beslutar att
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka
geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen, utredningsuppdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det inte föreligger något
hinder för kommunen att införa ett lokalt geografiskt avgränsat förbud mot passiv
penninginsamling (tiggeri), Det krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna,

Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett förbud mot passiv
penninginsamling under förutsättningen att tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt
angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem.

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast politiken som kan avgöra
vad som menas med allmän ordning, hur man värnar om lokala intressen och om ett förbud
mot passiv penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt tvång
på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Beslutsunderlag

o Motion,
o Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18.
. Kartbilaga,
o Kommunstyrelseförualtningens förslag till svar,
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 285.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, S 195.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
t4

s re6 Dnr KS 20191226

Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i
kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan
anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses
genom ett kommunalt beslut.

Ej deltagande i beslut

Eva Pärsson (M) och Ludwig Mossberg (m) avstår från att delta i beslutet,

Reservationer

Ulf Rexetjord (SD) och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till formån för eget
förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ulf Rexerjord (SD) föreslår ien motion den24 april 2019, att kommunfullmäktige beslutar att
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka
geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen, utredningsuppdrag,

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det inte föreligger något
hinder för kommunen att införa ett lokalt geografiskt avgränsat förbud mot passiv
penninginsamling (tiggeri), Det krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna.

Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett förbud mot passiv
penninginsamling under förutsättningen att tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt
angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem.

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast politiken som kan avgöra
vad som menas med allmän ordning, hur man värnar om lokala intressen och om ett förbud
mot passiv penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt tvång
på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet,

Beslutsunderlag

r Motion.
. Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18,
. Kartbilaga.
. Kommunstyrelseförualtningens förslag till svar.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 285.

lusterandes sig Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
15

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget. Det är en komplex fråga som inte löses
genom ett kommunalt beslut.

Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan anses
lämpliga att införa ett sådant förbud på for att eliminera företeelsen .

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår motionen

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida
22

s 28s Dnr KS 20L91226

Svar på motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i

kommunen och utredning av vilka geografiska områden som kan
anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är en prioriterad kommunal
fråga och att det inte finns en problematik i nuläget, Det är en komplex fråga som inte löses

genom ett kommunalt beslut.

Ej deltagande i beslut

Eva Pärsson (M) avstår från att delta i beslutet.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Sammanfattning av ärendet

Ulf Rexerjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att kommunfullmäktige beslutar att
införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka
geografiska områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen, utredningsuPPdrag,

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det inte föreligger något

hinder för kommunen att införa ett lokalt geografiskt avgränsat förbud mot passiv

penninginsamling (tiggeri). Det krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna.

Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett förbud mot passiv

penninginsamling under förutsättningen att tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt

angivna platser där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå

ordningsproblem.

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast politiken som kan avgöra

vad som menas med allmän ordning, hur man värnar om lokala intressen och om ett förbud

mot passiv penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger onödigt Wång
på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet'

Beslutsunderlag

r Motion.
o Högsta förvaltningsdomstolens dom 2149-18
r Kartbilaga,
o Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar

fr{

Utd ragsbestyrkandendes sign
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida

23

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till

att det inte är en prioriterad kommunalfråga och att det inte finns en problematik i nuläget.

Det är en komplex fråga som inte löses genom ett kommunalt beslut'

Ulf Rexefiord (SD): Kommunfullmäktige bifaller motion om förbud mot passiv insamling (tiggeri)

av pengar i kommunen,

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordföranden avslagsförslag mot Rexefiords bifallsförslag mot varandra och

finner att arbetsutskottet avslår motionen.

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2OL9-O4-23 KS 2Ot9/226

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka
geografiska områden som kan anses lämpliga att
införa ett sådant förbud på för att eliminera
företeelsen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motion om förbud mot passiv insamling
(tiggeri) av pengar i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Ulf Rexerjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att
kommunfullmäktige beslutar att införa förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka geografiska
områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant förbud på för att
eliminera företeelsen, utred ni ngsu ppd rag.

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det
inte föreligger något hinder för kommunen att införa ett lokalt
geografiskt avgränsat förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri). Det
krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna.

Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett förbud
mot passiv penninginsamling under förutsättningen att
tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt angivna platserdär
det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ordningsproblem.

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast
politiken som kan avgöra vad som menas med allmän ordning, hur man
värnar om lokala intressen och om ett förbud mot passiv
penninginsamling är alltfcir långtgående i den meningen att det lägger
onödigt tvång på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.

Beslutsunderlag
. Motion om förbud mot passiv insamling av pengar i kommunen
. HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 2149-18
o Bilaga 1,

Sida
1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro

Postadress
Melleruds kommun
464 AO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
2 12000- 1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se52



MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva Itn i ngen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2079-04-23 KS 2019/226

Beskrivning av ärendet
Bakorund

Ulf Rexerjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att
kommunfullmäktige beslutar att införa förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) i kommunen och utredning av vilka geografiska
områden som kan anses lämpliga att införa ett sådant fcirbud på for att
eliminera foreteelsen, utredningsuppdrag.

Analys

Högsta förvaltningsdomstolen fastslog den 17 december 2018 att det
inte föreligger något hinder för kommunen att införa ett lokalt
geografiskt avgränsat forbud mot passiv penninginsamling (tiggeri), Det
krävs bara ett tillägg till de lokala ordningsföreskrifterna.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kommuner
har vittgående befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter för
att upprätta allmän ordning. Kommunernas föreskriftsrätt är emellertid
inte utan begränsningar.

Förutom generella inskränkningar, såsom att bestämmelserna inte får
komma i konflikt med föreskrifter av högre valör eller gälla sådana
ämnen som måste regleras genom lag, följer av ordningslagen att
förskrifterna måste ha ett visst syfte och dessutom inte får vara för
långtgående. Härtill kommer att de måste ges en tillräckligt tydlig
utformning. Några skarpa gränser mellan dessa begränsningar kan
emellertid inte dras.

Samtidigt slår den högsta instansen fast att det inte krävs någon
särskild utredning för att visa på störningar av en viss omfattning för att
företeelsen ska kunna regleras.

Det finns ett flertal kommuner i Sverige som har infört ett lokalt
geografiskt avgränsat förbud mot passiv penninginsamling, samt ett
antal kommuner som har infört andra åtgärder för att begränsa och
försvåra passiv penninginsamling.

Melleruds kommun har därmed befogenhet att besluta om ett forbud
mot passiv penninginsamling under förutsättningen att
tillämpningsområdet är avgränsat till vissa särskilt angivna platser där
det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att uppstå
ord ningsproblem.

Utredningen har varit i kontakt med ansvar tjänsteperson för att
identifiera behovet av ett förbud mot passiv penninginsamling.
Situationen beskrivs som relativt ordnat i nuläget, samt att de
olämpligheter som tidigare har forekommit har åtgärdats genom dialog.
Tjänstepersonen är dock positiv inställd till ett forbud mot passiv
penninginsamling.

Utredningen har identifierat ett lämpligt geografiskt avgränsat område
för förbudet av passiv penninginsamling. (Bilaga 1.)

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast
politiken som kan avgöra vad som menas med allmän ordning, hur man
värnar om lokala intressen och om ett förbud mot passiv
penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger

Sida
2 (3)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltni n gen

Sophia Vikström
Kommunchef

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna i Mellerud

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2OL9-O4-23 KS 2019/226

Mario Vasquez
Verksa m hetsutveckla re
0530-181 35
mario.vasquez@ mel lerud.se

Sida
3 (3)

onödigt tvång på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.

Överväqanden

Vid ett eventuellt införande av förbud mot passiv penninginsamling är
det polisen som i första hand ansvarar att den allmänna ordningen
efterföljs. Som ett komplement kan denna tjänst även upphandlas av ett
vaktbolag.

Ekonomiska konsekvenser

Utredningen finner inga större ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser

Utredningen finner att frågan är ytterst politisk och att det är endast
politiken som kan avgöra vad som menas med allmän ordning, hur man
värnar om lokala intressen och om ett förbud mot passiv
penninginsamling är alltför långtgående i den meningen att det lägger
onödigt tvång på allmänheten och gör obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
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l (10)

HOGSTA
F ÖRVALTNING S D OM S TOLEN S

DOM

Mål nr
2149-18

meddelad i Stockholm den I7 december 2018

KLAGANDE
Vellinge kommun
235 8l Vellinge

MOTPART
Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 Malmö

övnRxucAT AVGöuNnn
Kamrnarätten i Göteborgs dom den27 mars 2018 i målnr 754-18

SAKEN
Lokal a ordningsforeskrifter

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Hö gsta for"', altningsdomstolen upphäv er kammaruättens dom samt

ftirvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i de delar de avser Vellinge

kommuns beslut all anta titlägg till punkt I I i lokala ordningsöreskrifter om

örbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) vid särskilt angivna otnråden och

fastställer kommunens beslut i denna del (dnr KS 20171264).

Dok.Id 197696

Postadress
Box2293
103 l7 Stockholm

Besöksadress
Bilger Jarls torg 13

Telefon Telelax
08-561 676 00 08-561 678 20

E-post:
hogstatbrr,,altningsdomstoIen@dom.se
wrvw.hogstaforvaltrri ngsdomstolen. se

Expeditionstid
rnåndag - fi'edag
08:00-16:30
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BAKGRUND

Ordningslagen ( 1993: l6l7) syftar bl.a. till att trygga ordningen och säkerheten på

offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses b[.a. gator,

vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats

och som har upplåtits ör sitt ändarnåI.

Lagen innehåller endast ett fåtal regler orn allmän ordning. Behovet av ytterligare

bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala ordningsforesklifter

meddelade av kommunerna. Sådana foreskrifter kan avse vitt skilda frågor, men

ett grundläggande krav är att de måste behövas ör att upprätthålla den allmänna

ordningen på offentlig plats. De får inte heller lägga onödigt tvång på allmänheten

eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. För att bl.a.

säkerställa detta ska beslutade öreskrifter anmälas till länsstyrelsen, som ska

upphäva foreskrifter som inte uppfyller dessa krav.

Kommunfullmäktige iVellinge kommun beslutade vid en revidering av tidigare

gällande lokala ordningsföreskrifter att bl.a, infora ett ftirbud mot passiv

insamling av pengar (tiggeri) på särskilt angivna och avgränsade offentliga platser

inom kommunen. Förbudet skulle gälla på Stortorget och Lilla torg i Vellinge

centrum, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Skanörs hamn, ett

område vid Höllvikens bibliotek samt Nyckelhålsparken i Höllviken.

Beslutet anmäldes till länsstyrelsen som, såvitt är aktuellt nu, upphävde fiirbudet

med hänvisning till att det inte frarnkommit att själva insamlandet av pengar

orsakat ordningsstörningar. Den aktuella öreskriften stred därmed mot en

grundläggaride lorutsättning for komnrunens rätt att meddela ftireskrifter,

nämligen att foreskriften ska behövas for att upprätthålla den alhnänna ordningen.

Komrnunen överklagade länsstyrelsens beslut till forvaltningsrätten. som avslog

överklagandet. Förvaltningsrätten fam att kommunen inte visat att det

förekomrnit olägenheter eller störningar av sådan omfattning och karaktär att det

2
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med hänsyn till den allmänna ordningen på angivna platser var motiverat att

inftira ett forbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri)'

Kammarrätten, som instämde i örvaltningsrättens bedömning, avslog

kommunens överklagande dit.

YRKANDEN M.M.

Vellinge kommun yrkar att kammanättens dom ska upphävas och att kommunens

beslut ska fastställas

Lcinsstyrelseni Skåne kin anset att överklagandet ska avslås'

Sveriges Kommuner och Landsting, som avgett yttrande i målet, anser

sammanfattningsvis att lokala ordningsloreskrifter kan avse såväl aktiv som

passiv penninginsamling och bör kunna införas på sårskilda och tydligt

avgränsade platser samt att det bör ankomma på kommunen att bedöma om det

finns ett behov av sådana fbreskrifter'

SKIiLEN FÖR AVGÖNANONT

Frågan i målet

Frågan i måtet är om en kommun får reglera s.k. passiv penninginsarnling genom

I okal a ordn in gs floreskri fter.

Rättslig reglering

Enligt 3 kap, 8 $ ordlingslagen ffir regeringen eller, efter regerilgens

bemyndigande, en kommun meddela de ytterligare foreskrifter for kommunen

eller del av denna sorn behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på

offentlig plats. Regeringen har bemyndigat kommunerna att medclela

ordlingsföreskrifter genom I $ forordningen ( 1993: 1632) me d bemyndigande flor
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kommuner och lälsstyrelser att meddela lokala öresklifter enligt ordningslagen

(1993:r617).

I 3 kap. 12 $ ordningslagen anges bl.a. att ordningsfiireskrifterna inte ffir lägga

o1ödigt rvång på allmänheten eller amrars göra obefogade inskränkningar i den

enskildes frihet.

Av 3 kap. l3 $ tiamgår att kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva sådana

öreskrifter som avses i 8 $ omedelbart ska anmälas till länsstyelsen och att

länsstyrelsen ska upphäva en öreskrift som strider mot lagen'

Högsta fiirvaltningsdomstolens bedömning

Den ko rn munala fö r es ln' ifts r cit t en

Genom de i målet aktuella föreskrifterrra har kommunen öreskrivit dels att det,

med vissa angivna undantag, krävs tillstånd från Polismyndigheten for insarnling

av pengar i bössor eller liknade på offentlig plats, dels att passiv insamling av

pengar (tiggeri) inte får ske på vissa avgränsade områden som framgår av till

foreskrift erna bifo gade kartor.

I forarbetena till ordningslagen diskuterades tämligen ingående hur

bernyndigandet till kommunerna att rneddela lokala ordningsloreskrifter skulle

utformas mot bakgrund av främst det lorhållandet att sådana bestärnmelser kan

avse vitt skilda frågor och att behovet av öreskrifter varierar mellan olika orter,

men även utifrån vad som var lämpligt med hänsyn till strävandena mot ett ökat

kommunalt självbestämmande. I stället flor att inöra en katalog över sådana

ämnen som får regleras lokalt - vilket övervägts tidigare - stannade man for ett

bernyndigande enligt vilket kommunerna får meddela de ytterligare bestämmelser

som behövs i ordningshänseende. Ett på så sätt utformat bemyndigande ansågs ge

kommunerna nöclvändig flexibilitet avseende såväl hänsyn till lokala förhållanden

som rnöjlighet att anpassa reglerna utifrån samhällsutvecklingen. Bemyndigandet

kom därmed i allt väsentligt att motsvafa de tidigare reglema i alhnänna
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ordningsstadgan (1956:617).I lagen togs dessutom in en bestämmelse - också

med forebild i allmänna ordningsstadgan - om att de lokala ordningsloreskriftema

inte får lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade

inskränkningar i den enskildes frihet.

De vittgående befogenheterna ansågs emellertid fordra en effektiv garanti ftir att

de kommunala besluten var lagliga, lärnpliga och ändamålsenliga. En statlig

rnöjlighet att ingripa rnot lokala foreskrifter med oriktigt eller olämpligt innehåll

var därflor en forutsättning for det vidsträckta bemyndigandet. Den statliga

kontrollen skulle utövas genom att länsstyrelsen gavs befogenhet att upphäva

sådana fiireskrifter som strider mot lagen (prop. 1992193:210 s. 138 ff. och 152 f .).

Kommunema har således erhållit ett öppet bemyndigande som inte begränsar de

lokala ordningsforeskrifterna till visst innehåll. lnte heller regleras vilken typ av

föreskrifter - örbud, tillståndsplikt, anmälningsplikt osv. - som kan meddelas.

Kommunernas ftireskriftsrätt är emellertid inte utan begränsningar. Förutom

generella inskränkningar, såsom att bestämmelsema inte får komma i konflikt

med öreskrifter av högre valör eller gälla sådana ämnen som måste regleras

genom lag, ftiljer av ordningslagen att forskriftema måste ha ett visst syfte och

dessutom inte får vara lor långtgående. Härtill kommer att de måste ges en

tillräckligt tydlig utformning. Några skarpa gränser mellan dessa begränsningar

kan emellerlid inte dras.

FöreskriJierna måste syfta till att uppreitthålla "den allmrinna ordningen"

Bemyndigandet finns i 3 kap. 8 $ ordningslagen som stadgar att en kommun, efter

regeringens bemyndigande, får meddela de ytterligare öreskrifter ltir kommunen

eller del av denna som behövs for att upprätthålla den allmänna ordningen på

offentlig plats. Bestämmelsema måste alltså ha till syfte att upprätthålla ordningen

i kommunen eller delar av denna. Således kan en kommun inte genom lokala

ordningsforeskrifter meddela bestämmelser som syftar till något annat, t.ex. att

vid torghandel säkerställa god livsmedelshygien.

5
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Eftersom bestämmelserna måste ha detta syfte inställer sig fiågan vad som avses

med uttrycket "den allmänna ordningen". Kommunemas möjlighet att meddela

ordningsforeskrifter har en lång historia och har av tradition avsett vitt skilda

ämnen som inte alltid enligt vanligt språkbruk behöver associeras med

ordningsfrågor. Avgörande är att regeln ska ha till syfte att komma till rätta med

eller forebygga någon typ av stöming i det offentliga rummet.

I ftirarbetena anges som exempel på ordningsöreskrifter tillståndskrav for

uppsättande av markiser, banderoller, juldekorationer och reklam, örbud mot

ftirtäring av alkoholdrycker på offentlig plats, forbud mot eller krav på tillstånd

fiir tillfiillig handel, krav på märkning av containrar liksom allmänna

bestämmelser ör campingplatser (prop. 1992193:210 s.142 ff.). I ftirarbetena

anges också att penninginsamling kan regleras genom ordningsforeskrifter (a.

prop. s. 142). Tillståndsplikt ör penninginsamling har mot denna bakgrund tagits

in i Sveriges Komrnuner och Landstings s.k. normalftirslag ftir lokala

ordningsfiireskrifter (cirkulär 1995:41). Vidare har justitieutskottet under senare

tid uttalat att det under vissa omständigheter är rnöjligt att reglera

penninginsamling i form av "tiggeri" på offentlig plats genom lokala

ordningsöreskrifter (2016/ 17 JuU I 8 s. 85).

Penningsinsamling på offentlig plats utgör alltså en sådan ftireteelse som fär

regleras genom lokala ordningsforeskrifter.

Härvid måste framhållas att det vid prövningen av om en öreskrift har ett sådant

syfte att den utgör en ordningsöreskrift inte krävs att k<jmmunen visar att något

har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller grad for att den aktuella

öreteelsen ska få regleras. Kommunerna är oörhindrade att i törebyggande syfte

besluta olika ordningsforeskrifter avseende sådant som typiskt sett kan innebära

störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning, högtalarutsändningar,

fortäring av alkohol osv. Av det sagda öljer att det inte heller kan krävas av en

kommun att den presenterar någon utredning till stöd fiir att foreskriften behövs.

6
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E n o r dn i ng,g fti r es kr ift ffrr i nt e v ar a fö r I å n gt gåe rt de

När det konstaterats att en bestämmelse utgör en ordningsforeskrift - alltså att den

syftar till att upprätthålla ordningen i kommunen eller delar av denna - inställer

sig frågan om fiireskriften är ör långtgående ör att kunna accepteras, dvs. om

den lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars innebär obefogade

inskränkningar i den enskildes frihet (3 kap. 12 $ ordningslagen). Någon närmare

vägledning beträff'ande hur den bedömningen ska göras ges varken i ftirarbetena

till ordningslagen eller till dess foregångare allmänna ordningsstadgan, utan den

närmare avgränsningen har överlämnats till rättstillämpningen. Av praxis öljer att

lokala ordningsforeskrifter inte får vara for långtgående avseende geografiskt

tillämpningsområde, tidsmässig giltighet och sakligt innehåll.

Lokala ordningsftireskrifter får således inte ges ett större geografiskt

tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet.

Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där störningen

faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problern (RÄ 1974 B 1010, RÅ I 977 Bb

I 0 I , RÅ 1 982 Ab I 06 och RÅ 1 980 2:55). Exernpelvis har em forbud mot

fiirtäring av spritdrycker, vin eller starköl på samtliga offentliga platser i en

kommun ansetts for långtgående (RÅ 1997 ref.4l).

Vidare måste lokala bestämmelser, i den mån detta är relevant, begränsas till

sådana tidpunkter då en reglering är påkallad fifr RÄ 1965 I I l). Vissa foreskrifter

kan exempelvis vara berättigade nattetid men framstå som obefogade under

dagtid. Likaså kan vissa öreskrifter anses påkallade under viss årstid, men vara

obehövliga under annan tid på året.

Slutligen får det sakliga innehållet i en ordningsöreskrift inte lägga onödigt tvång

på allmänheten eller annars innebära obefogade inskränkningar i den enskildes

fi'ihet. I forarbetena framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta

föreskrifter som är onödiga och att det därf,or är angeläget att kommunerna noga

prövar om de verkligen behövs liksorn bestärnrnelsernas geografiska

tillämpningsonuåde (prop. 1992193:210 s. 142). Det finns alltså en nära koppling

7
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mellan en öreskrifts sakliga innehåll och dess geografiska tillämpningsområde.

Allmänt sett gäller således att jr"r mer avgränsat en ordningsöreskrifts

tillämpningsområde är, desto mer ingripande kan foreskriften tillåtas vara. Från

praxis kan nämnas att det har ansetts varafräga orn en alltftir långtgående

bestärnmelse när en kommun örbjudit örtäring av "öl klass II" (s.k. folköl) på

allrnän plats (RÅ 1980 Bb 26). En sådan ftireskrift kan visserligen sägas syfta till

att upprätthålla ordningell, men den träffar beteenden som kan anses allmänt

accepterade, såsom att förtära relativt sett alkoholsvag öl vid en picknick, och

kommer dessutom att gälla inom områden där ett ftirbud inte är befogat.

Av betydelse i sammanhanget är att prövningen av om en viss fijreteelse bör

regleras genom ordningsforeskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är

påkallad (örbud, tillståndsplikt osv.), främst måste ankomma på kommunerna

själva. De är de som bäst känner till de lokala örhållandena och det är den

ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen (prop.

1992193:210 s. 140). En foljd av att det har överlämnats till kommunema att

meddela ordningsftireskrifter är att dessa inte bara kommer att spegla skiftande

lokala forfiållanden utan även de beslutande organens, dvs. kommunfullmäktiges,

bedömning av behovet av en viss reglering. Mot denna bakgrund bör vid en

överprövning en kommuns bedömning underkännas endast om det står klart att en

ordningsfiireskrift är for långtgående eller for ingripande på den aktuella platsen.

En ordttingsfi)rskrtft måste vara möjlig att tilkimpa

Förutom att lokala ordningsftireskrif'ter till sitt innehåll måste avfattas med hänsyn

till ovan angivna begränsningar måste de utformas på ett sådant sätt att det är

möjligt att tillämpa dem $Ä 1992 ref . 75, jfr även RÄ 1980 Bb 26 och SOU

1985:24 s. 185 ff.). Föreskrifterna måste således formuleras så att allmänheten kan

förstå deras innebörd och de som övervakar efterlevnaden kan avgöra när

foreskrifterna folj s respektive överträds.

8
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Hö gs ta fö rva I t n i n gs t{ o ms t o l e ns b edd rn n i n g i de t ta fa I I

Ett forbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta

med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en

ordningsforeskrift som i och ör sig kan meddelas av kommulen. Som frarngått

ovan finns det inte stöd i ordningslagen for att uppställa ett krav på att kommunen

måste visa att det örekornmit sådana ordningsstörningar som motiverar att ett

förbud inftirs. Förbudet kan således inte underkännas på den grunden.

Frågan är därmed om ett forbud mot penninginsamling är alltör långtgående i den

meningen att det lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade

inskränkningar i den enskildes frihet. Härvid kan konstateras att kommunen har

avgränsat tillämpningsområdet for foreskriften om passiv penninginsamling till

vissa särskilt angivna platser där det enligt komrnunens mening uppstått eller kan

komma att uppstå ordningsproblem. Förbudet har således ett örhållandevis snävt

avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta

kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna. Förbudet

kan mot den bakgrunden inte anses son'l onödigt eller obefogat långtgående. Det

förhållandet att komrnunen infort ett ftirbud och inte stannat for en tillståndsplikt

foranleder inte annan bedömning.

En avslutande fråga är om kommunen gett bestämmelsen en tillräckligt tydlig

utformning. Det är inte givet hur passiv insamling av pengar ska skiljas från annan

penninginsamling - "insamling av pengar i bössor eller liknande" - fiör vilken

kommunen har foreskrivit tillståndsplikt. Ernellertid anser Högsta

förvaltningsdomstolen aff det genom tillägget "tiggeri" i ft)reskriften med

tillräcklig tydlighet framgår vad som avses. Det är exempelvis möjligt att göra en

gränsdragning gentemot sådan insamling som sker till formån for en

hjälporganisation. Bestämmelsen har således getts en sådan utformning att den är

möjlig att tillämpa.

Vellinge kommun har alltså haft möjlighet att reglera sådan insarnling av pengar

som beteclmats som passiv (tiggeri) for att upprätthålla den allmärura ordningen

9
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på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella

onuåden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade

inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare har floreskriften getts en sådan

utformning att den är möjlig att tillärnpa. Den aktuella öreskriften kan därmed

inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge kommuns överklagande ska därör

bifallas.

I avgörandet har deltagit justitieråden Henrik Jermsten, Anita Saldön Enörus,

Per Classon, Kristina Svahn Stansjö och Ulrik von Essen.

Föredragande har varit justitiesekleteraren Daniel Sandberg

Förvaltningsrätten i Malmös dom den 8 februari 2018 i mål nr 12327-17

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 23 oktober 2017

t0
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-05-07

sida
20

s 149 Dnr KS 2019/226

Motion om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i

kommunen och utredning av vilka geografiska områden som
kan anses Iämpliga att införa ett sådant förbud på för att
eli minera företeelsen, utredningsuppd rag

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger processledaren i uppdrag att utreda motionen och lämna
förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 25 juni 2019.

Sammanfattning av ä rendet

Ulf Rexefjord (SD) föreslår i en motion den 24 april 2019, att kommunfullmåktige
beslutar att införa förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) i kommunen och

utredning av vilka geografiska områden som kan anses lämpliga att infdra ett
sådant förbud på fcir att eliminera företeelsen, utredningsuppdrag

Beslutsunderlag
r Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger processledaren i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska ske vid
arbetsutskottets sammantråde den 25 juni 2019,

Beslutsgång

Ordförande frågar på frirslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Processledaren

sign Utdragsbestyrkände
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Motion till kommunfullmäktige Mellerud

20t9-04-24

En dom i högsta ftirvaltningsdomstolen 17 December 2018 med målnummer 2t49-LB
klargör förutsättnihgarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala

o rdnin gsfö reskrifter.

Domen fastslår att,en kommun har rätt att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda
passiv insamling av pengar (tiggeri). Dock skall förbudet gälla tydligt avgränsade

geografiska områden.

Typiska platser där tiggeri bedrivs i Mellerud är i nuläget utanför affärer och andra

etablissemang, hur ett geografiskt avgränsat förbud påverkar var de individer som

sysslar med tiggeri placerar sig bör analyseras, så att vi inte bara flyttar problemet vid

ett införande.
problematiken med tiggeriet torde vara väl känd och knappast föremål för debatt. Då

återstår endast frir kommunerna att ta ställning och fatta beslut om att göra något åt

det. Fler och fler kommuner överväger ett förbud och i alltfler läggs förslaget och

anledning finns att tro att de kan bli antagna. Redan i April 2018, alltså innan den

vägledande domen'kom svarade var fjärde kommun på SVT:s undersökning att de ville

ha ett förbud, Därför är det angeläget att Mellerud vågar ta beslut att införa ett sådant

om vi inte vill bli en av de kommuner som får en allt större andel av fenomenet.

Sverigedemokraterna Mellerud föreslår därftir att:

Kommunen utreder vilket/vilka geografiska områden som kan anses lämpliga att
införa ett sådant förbud på i avsikt att helt eliminera företeelsen.

Ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) införs i kommunen.

För SD-Mellerud ,i'

f

Ulf Rexefiord
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

z0L9-10-23

ARENDE 8 Dnr KS Z0I9ll09

Svar på motion om en långsiktig Iösning på förskolan

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det underlag som
tagits fram i samband med ärendeberedningen,

Reseruationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27 februari 2019
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskolesituationen i Mellerud,
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats
på önskad ot inom den tidsram som skollagen anger.

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, 5 262, afr. återremittera ärendet och
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild över vilka beslut som tagits i

kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller planer för framtida
förskoleutbyggnad m.m.

Beslutsunderlag

r Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
. Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, 5 70.
r Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, 5262.r Kommunstyrelseförualtningens förslag till motionssvar.
. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 266.
o Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 198.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
1B

S 188 Dnr KS 20191109

Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till det underlag som
tagits fram i samband med ärendeberedningen.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reseruerar sig mot
beslutet till förmån for eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27 februari 2019
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskolesituationen i Mellerud,
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats
på önskad oft inom den tidsram som skollagen anger,

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, S 262, att återremittera ärendet och
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild över vilka beslut som tagits i

kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller planer för framtida
förskoleutbyggnad m.m.

Beslutsunderlag

r Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
o Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, 5 70.
o Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, 5 262.
o Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.
r Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9266.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
besvarad med hänvisning till det underlag som tagits fram i samband med ärendeberedningen,

Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige besluta r att

1, tillsätta en utredningsgrupp bestående av skolsamordnare (som är sammankallande),
handläggare från Tillväxten heten samt fastig hetschef.

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet i april 2020.

3, gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och utbildningsnämnden
senast oktober 2020. Delredovisning i april 2020 till arbetsutskottet.

4. kommunfullmäktige därefter antar förskoleplanen.

Justerandes Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
19

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen anser motionen
besvarad,

Omröstning begärs

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång

Ja-röst till Michael Melbys m.fl. förslag.
Nej-röst till Eva Pärssons m.fl. förslag,

Omröstningsresultat

Med fem ja-röster för Melbys förslag och sex nej-röster för Pärssons förslag beslutar
kommunstyrelsen anse motionen besvarad.

Omröstningslista

Ordinarie ledamöter Pafti Ersättare Pafti Ja Nei Avstår
Peter Liunqdahl (c) X

DanielJensen (KD X

Sofia Larsson (MP) Ludwiq Mossberq X

Eva Pärsson (M) X

Jörqen Eriksson (KIM) X

Michael Melbv (s) X

Marianne Sand-Wallin (s) X

Thomas Haqman (s) X

Ulf Rexefiord (SD) X

Liselott Hassel (SD) X

Morqan E Andersson (c) X

Summa 5 6

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida

3

s 266 Dnr KS 20191109

Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, tillsätta en utredningsgrupp bestående av skolsamordnare (som är sammankallande),
ha nd lägga re frå n Til lväxten heten samt fastig hetschef ,

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet i april 2020.

3. gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och utbildningsnämnden
senast oktober 2020, Delredovisning I april 2020 till au

4. kommunfullmäktige därefter antar förskoleplanen.

Sammanfaftning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27 februari 2019
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskole situationen i Mellerud,
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats
på önskad oft inom den tidsram som skollagen anger.

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Arbetsutskottet beslutade den 10 september 2019, 5 262, afr. återremittera ärendet och
ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild över vilka beslut som tagits i

kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller planer för framtida
förskoleutbyggnad m.m.

Beslutsunderlag

o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
r Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, g 70.
r Arbetsutskottets beslut 2019-09-10, g 262.
r Kommunstyrelseförvaltningens förslag till motionssvar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. tillsätta en utredningsgrupp bestående av skolsamordnare (som är sammankallande),
ha ndlägga re frå n Til lväxten heten samt fastig hetschef.

2. en delredovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet i april 2020.

3. gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och utbildningsnämnden
senast oktober 2020. Delredovisning I april 2020 till au

4. kommunfullmäktige därefter antar förskoleplanen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

71



rr
ftItfF

MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2OL9-OB-23 KS 2O79/tO9

Kommunstyrelsen

Svar på motion om en långsiktig lösning på förskolan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en utredningsgrupp bestående av
skolsamordnare (som är sammankallande), handläggare från Tillväxtenheten samt
fastighetschef. Gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och
utbildningsnämnden som bör göras senast april 2020 samt att kommunfullmäktige
antar planen.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog i en motion den 27
februari 2019 att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en
utredning med uppgift att föreslå och kostnads-beräkna åtgärder för att långsiktigt
lösa förskole situationen i Mellerud, både vad det gäller lokaler och personal, på ett
sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats på önskad ort inom den tidsram som
skollagen anger.

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Beslutsunderlag
o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
r Arbetsutskottets beslut 20L9-03-12, 9 70.

Beskrivning av ärendet
KSAU beslutade 2019-09-I0 9262 att återremittera ärendet och ge kommunchefen
i uppdrag att ta fram en samlad bild över vilka beslut som tagits i kultur- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen när det gäller planer för framtida
förskoleutbyggnad m.m

Kultur och utbildningsnämnden har tagit följande beslut angående förskolor under
2018-2019:

2018-01-24 I 9

Beslutade KUN att godkänna redovisning,

Sammanfattning av ärende:

Vid nämndens sammanträde 2017-12-20 gav förualtningschefen en rapport kring
arbete med en akut lösning för att klara en del av kommuners barnomsorgskö och
diskussion kring en långsiktig lösning för att bemöta det ökade behovet av
ba rnomsorg som förva ltn i ngen prog nosistera r,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-08-23 KS 2OL9/7O9

Förvaltningschefen meddelade att de nya modulen på Lundens förskola kommer
att levereras v7. Moduler kommer att placeras ovan på den befintliga modulen och
det kommer finnas plats för 2 avdelningar.

Det finns ingen tjänsteskrivelse till ärendet

2018-05-23 I 55

Beslutade KUN att ge ordförande och förvaltningschef i uppdrag att kontakta
berörda kommunaltjänstemän gällande översyn av kommunens lokaler för att
bemöta barnomsorgsbehovet, samt att undersöka förutsättningar att göra en
permanent utbyggnation av Lundens förskola. Äterkoppling av ärende sker vid
nämndens sammanträde 2018-06-18

Det finns ingen tjänsteskrivelse till ärendet

2018-06-18 gi 60

Beslutade KUN:

att ställa sig bakom förvaltningschefens på en förändrad avdelningsorganisation på

den nya delen av Lundens förskola

att ge förvaltningschefen i uppdrag att förbättra informationen kring nya anlända
för personal i förskolan

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att förbättra informationen kring regler i

förskolan till vårdnadshavare som studerar SFI.

Äterkoppling sker vid nämndes sammanträde 2018-08-29

Det finns ingen tjänsteskrivelse till ärendet

2018-08-29 5 71

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att,
tillsammans med samhällsbyggnadschefen se över möjligheten till permanent
utbyggnad av Lundens förskola, samt ta fram kostnadsförslag per kvadratmeter,

Att ge förualtningen i uppdrag att ta fram en rutin för vad som sker om en
förskoleplanering inte utnyttjas,

att ge förvaltningen i uppdrag att diskutera hanteringen av kommunens
ba rnomsorgskö för att bemöta ba rnomsorgsbehovet.

Äterkoppling sker på nämndes sammanträde 2018-09-26

Det finns ingen tjänsteskrivelse till ärendet

2018-09-26 I 79

Kultur och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens tjänsteskrivelse och
ställer sig bakom förslaget.

Sida
2 (7)

73



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-08-23 KS 2OL9/1O9

Sida
3 (7)

Tjä nsteskrivelse : öka t behov a v förckotetoka ter

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen omgående bistår

med en lösning så att kommunen klarar det ökade behovet av förskolelokaler i

Melleruds centralort,

Sammanfattning av ärendet
Det ökande invånarantalet i Melleruds kommun har medfört en ökad efterfrågan av
barnomsorg Antalet folkbokförda barn i förskoleålder har ökat från tidigare
prognoser på B0 elever/år till 126 året 2017 barnltr.
Totalt har antalet förskoleavdelningar mellan 20L4-20L8 ökat med 11 avdelningar
sedan 2014, Ytterligare lokaler finns inte tillgängliga inom Kultur- och
utbildningsnämndens befintliga verksamheter.
Melleruds förskolor har en personaltäthet nära riksgenomsnittet, Antalet barn per
avdelning är däremot fler än riksgenomsnittet och kommungruppen. Antalet barn
per avdelning 2018 Mellerud är 19,7.
Rikgenomsnittet var 15,3 barn hösten 2017 (källa SKL), Att öka gruppstorlekarna
ytterligare i Mellerud kan ha en negativ påverkan på verksamhetens kvalitet,

September 2018 är det 34 barn i kö vars föräldrar önskar plats i förskolan före
januari 2019, var av närmare 70 o/o är nyanlända barn. Under första halvåret 2019
tillkommer i nuläget 30 barn, var av närmare 40 o/o är nyanlända barn,

Beslutsunderlag Barnomsorgskön 2018-09-25, Lokalöversyn grund- och
gym nasieskola n 20 18-02-2 1 Lo ka löversyn Vuxen utbild n i ngen 2018-04-24

2018-10-24 5 90

Kultur- och utbildningen godkänner redovisningen med följande tillägg:

Vistelsetiderna för samtliga barn på alla förskolor skall redovisas senast den 21 nov

Sammanfattning av ärendet

Hänvisning till tjänsteskrivelsen "Ökat behov av förskolelokaler av Anders
Petterson"

Det finns ingen ytterligare tjänsteskrivelse

2018-11-26 g 96

Kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet:

Hänvisning till tjänsteskrivelsen "Ökat behov av förskolelokaler av Anders
Petterson"

Det finns ingen ytterligare tjänsteskrivelse

2018-11-28 5 101

Kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisning med följande tillägg:

Nämnden beslutar att kräva jobb och studieintyg för alla föräldrar som har barn på

förskola eller fritids och vid ansökan om plats.

Om barnet inte närvarat på 14 dagar ska en diskussion med föräldrarna inledas.
Plats som inte utnyttjas ska kommunen har möjlighet att säga upp

74



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
20L9-OB-23 KS 20t9/109

Förvaltningen får i uppdrag att reda ut och analysera närvaron på avdelningarna.

Det finns ingen tjänsteskrivelse

2019-01-30 I B

Kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet:

Förualtningschefen gav en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att
bemöta det stora barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun.

Eleverna på Fagerlidskolan har minskat de senaste åren det ligger nu på tZS st
elever och det kommer minska med ytterligare 10 elever i augusti 2019. Dett gav
möjlighet att starta en 5 års grupp på Fagerlidskolan vilket har funnits där tidigare.
På så vis frigörs platser på Markusgården där nya placeringar kan göras,

Det finns ingen tjänsteskrivelse

2019-03-27 5 27

Kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet:

Förvaltningschefen ger en nulägesrappoft av förvaltningens arbete med att bemöta
det stora barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun, Förualtningsadminstratören
redogjorde barnomsorgskön. Skolad m i nstratören redogjorde nä rva ron på

avdelningarna som registrerats i Tyraappen

Det finns ingen tjänsteskrivelse

2019-04-24 5 41

Kultur och utbildni ngsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet:

Förvaltningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta
det stora barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun,

Förva ltn i ngsad m i nstratören redogjorde ba rnomsorgskön.

Uppstart av Telaris planeras för att tillgodose behovet av barnomsorgsplatser i

centrala Mellerud.

Det finns ingen tjänsteskrivelse

2019-0s-29 I 54

Kultur och utbildningsnämnden godkä nner redovisningen

Sammanfattning av ärendet:

Förualtningschefen ger en nulägesrappoft av förvaltningens arbete med att bemöta
det stora barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun,

Förvaltningsadminstratören redogjorde barnomsorgskön.

Tidigare förslag att flytta 5 åringar på Markusgården till Fagerlidskolan har nu

ändrats till att 5 åringarna är kvar på Markusgården. Detta efter önskemål från
personal och föräldrar. Antalet barn kommer att ökas på Markusgården, men
grupperna kommer att använda sig av lokal som var tänkt till 5 åringarna på

Fagerlidskolan. Alla föräldrar på Marcusgården kommer att informeras om detta i

ett brev.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförva ltn i n g en

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2O79-OB-23 KS 2O79/tO9

Det finns ingen tjänsteskrivelse

2019-06-26 g 6s

Kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet:

Förualtningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta
det stora barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun.

Förua ltn i ngsadm instratören redogjorde ba rnomsorgskön,

Det finns ingen tjänsteskrivelse

2019-08-28 I 75

Kultur och utbildningsnämnden godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet:

Förualtningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta
det stora barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun.

Förva ltn i ngsad minstratören redogjorde ba rnomsorgskön.

Det finns ingen tjänsteskrivelse

Beslut angående förskolor beslutade av KSAU och KS under 2018-2019

2018-10-09 I 352

KSAU beslutade att:

1 godkänna redovisningen

2 ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadschefen,
socialchefen, kultur- och utbildningschefen ta fram förslag till utökning av
förskolelokaler i Mellerud centralort,

3 redovisning ska ske på kommunstyrelsen arbetsutskott 6 november 2018

Sammanfattning av ärendet:
Kultur och utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2018 S79 att föreslå
kommunstyrelsen att omgående bistår med en lösning så att kommunen klarar det
ökade behovet av förskole lokaler i Melleruds centralort.

Tjänsteskrivelse Utökning av förskoleplatser av Anders Pettersson

20tB-10-23 I 395

KSAU beslutar att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefen lämnar rapport om pågående utredningsarbete

Tjänsteskrivelse: Ökat behov av förskoleplatser i Melleruds kommun av
kommunchef Sophia Vikström

2018-11-06 g 413

KSAU beslutar att

att förorda alternativet Blåklinten för utökning av förskoleplatser i Melleruds
kommun
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförvaltni ngen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-08-23 KS 2079/tog

Att uppdraga till kultur och utbildningsförvaltningen att tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram underlag till 1-2 förskoleavdelningar och
erforderliga myndighetsbesl ut

2019-03-12 5 70

KSAU beslutar angående motion långsiktig lösning på förskolan, utredningsuppdrag
att ge kommunchefen och kultur- och utbildningschefen i uppdrag att utreda
motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av arbetet ska ske vid KSAU

sammanträde den 10 september 2019,

2019-04-09 g 116

KSAU beslutar

Att ge kommunchefen i uppdrag för fortsatt beredning i ärendet efter förd
diskussion

Att ta upp ärendet till ny behandling på KSAU sammanträde 20L9-04-23

Sammanfattning av ärendet.

KSAU diskuterar tillsammans med kommunchef, kultur och utbildningschef samt
projektingenjören olika förslag på lösningar för att möte behovet av förskoleplatser

Tjänsteskrivelse: ökning av förskoleplatser inför hösten 2019, Skriven av
kommunchef Sophia Vikström

2019-04-09 5 117

KSAU beslutar i projekt tillfällig förskole lösning Blåklinten startbesked att
återremittera ärendet till Kultur och utbildningsnämnden för att inhämta nämndes
yttrand

2019-04-23 5 124

Etablering av förskola i centrala Mellerud (Telaris)

KSAU beslutar att

ge kommunchefen i uppdrag tillsammans med kultur och utbildningschefen och
samhällsbyggnadschefen ta fram beslut underlag för etablering av förskola i

centrala Mellerud (Telaris lokaler)

Redovisning sker vid KSAU sammanträde 2019-05-07 2019

Tjänsteskrivelse: ökning av förskoleplatser inför hösten 2019. Skriven av
kommunchef Sophia Vikström

2019-05-07

Etablering av förskola i fastighet Tornet 2 (Telaris)

KSAU beslutar att föreslå kommunfullmäktige

Att förvaltningen tar fram förslag för omdisponering av investeringsmedel på 3 mKr
för ombyggnad av fastighet Tornet 2 (Telaris) till tillfällig förskola

Att omfördela investeringsmedel 500 Tkr som var destinerade till tillfällig förskola
Blåklinten till tillfällig förskola Telaris

Att uppdra till fastighetschefen att upprätta arrendeavtal mellan AB Melleruds
bostäder och kommunen angående delar av fastighet Tornet 1 (Phalens tomt) som
ska utnyttjad till utemiljö för den tillfälliga förskolan. Att enheten för Stöd och
service flyttar till arbetsmarknadsenhetens lokaler Storgatan 17.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltni ngen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-08-23 KS 2019/r09

KS och kommunfullmäktige beslutar enligt KSAU förslag,

Sedan 20L4 har 14 nya förskoleavdelningar öppnats. Flera av dessa avdelningar är
av tillfällig art genom hyrda förskole moduler. Idag finns det 4 avdelningar som
bedrivs i tillfälliga lokaler. Det stora behovet av förskolelokaler är i centrala
Melleruds. Nu under hösten 2019 finns det lediga förskoleplatser i Äsensbruk och
Dals-Rostock.

Ett beslut togs av kommunfullmäktige )C( att tillföra medel för att bygga om
lokalerna på Telaris till en tillfällig förskola, För att en förskola ska kunna inrymmas
iTelaris lokaler måste bygglov sökas för ändrad användning, Detaljplanen för
Telaris medger inte förskoleverksamhet så därmed får ett tidsbegränsat bygglov
sökas. Ett tidsbegränsat bygglov gäller som längst tio år, men det kan förlängas
med fem år. Den sammanlagda tiden får inte vara längre än 15 år. I skrivande
pågår process om att pröva ett tidsbegränsat bygglov.

Melleruds vision säger att barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Förskolan är en
stor och viktig del av barns tillvaro och uppväxt. Syftet med förskolan är dels att
föräldrar ska kunna arbeta, dels att barnen ska få bättre hälsa och livschanser. En

viktig del av förskolans arbete är att stödja barnens förmågor till att uppleva,
reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin
omvärld - som alla är viktiga aspekter för barns psykiska hälsa och uWeckling. För
en kommun som Mellerud är det viktigt att kunna visa hur man långsiktigt tänker
kring utbyggnad och aweckling av förskolor dels för att vara en attraktiv kommun
och arbetsgivare.

I arbete med översiktsplanen har kommunen tagit höjd för att antalet invånare ska
växa. Melleruds kommun vill på sikt ha en förmåga att kunna öka din befolkning till
15 000 invånare. Nya bostäder kan erbjudas vid attraktiva områden nära
järnvägsstation, nära skog och vatten.

Permanenta förskola bör läggas i områden som har närhet till flera
bostadsområden samt en bra infrastruktur som för att det är lätt att ta sig till och
från förskolan helst med så lite bilåkning som möjligt.

En ny förskola bör inte vara mindre än 4 avdelningar för att kunna vara
kostnadseffektiv.

En utredningsgrupp bildas för att ta fram en långsiktig förskoleplan. Planen ska
följa den nya översiktsplanen. Gruppens sammansättning bör vara skolsamordnare
(som är sammankallande), handläggare från Tillväxtenheten samt fastighetschef.
Gruppens förslag till långsiktig förskoleplan redovisas till kultur och
utbildningsnämnden samt att kommunfullmäktige antar planen.

Redovisning av förslag till kultur och utbildningsnämnden bör göras senast april
2020.

Sophia Vikström
Kommunchef

Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef

Beslutet skickas till
Motionärerna
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09- 10

sida
13

9262 Dnr KS 2019/109

Motion om en långsiktig lösning på förskolan

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild
över vilka beslut som tagits i kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
när det gäller planer för framtida förskoleutbyggnad m.m.

2, redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 1 oktober 2019

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslog ien motion den27 februari2019
att kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att
föreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa förskole situationen i Mellerud,
både vad det gäller lokaler och personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats
på önskad ort inom den tidsram som skollagen anger.

Arbetsutskottet beslutade den 12 mars 2019 att ge kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag till svar.

Beslutsunderlag

. Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)

. Arbetsutskottets beslut 2019-03-12, 9 70.
o Kommunstyrelseforualtningens förslag till motionssvar.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet och ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en samlad bild
över vilka beslut som tagits i kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
när det gäller planer för framtida förskoleutbyggnad nr.m.

2, redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den I oktober 2019

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande

79



MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-12

sida
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570 Dnr KS 2OI9/709.677

Motion om en långsiktig lösning på förskolan,
utredningsuppdrag

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet ger kommunchefen och kultur- och utbildningschefen i uppdrag
att utreda motionen och lämna förslag till svar. Redovisning av uppdraget ska
ske vid arbetsutskottets sammanträde den 10 september 2019,

Sarnmanfattning av ä rendet
Michael Melby (s) och Marianne Sand wallin (s) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun tillsätter en utredning
med uppgift att foreslå och kostnadsberäkna åtgärder för att långsiktigt lösa
förskolesituationen i Mellerud, både vad det gäller lokaler och peisonal, på ett
sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats på önskad ort inom den tidsram
som skollagen anger.

Beslutsunderlag
o Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet
Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet ger kommunchefen och kultur- och
utbildningschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna forslag till svar.
Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
10 september 2019.

Beslutsgång

Ordforande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Kultur- och utbildningschefen

es sign Utd ragsbestyrka nde
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MOTION

Mellerud 2019-02-27

F R,{ M T 1D i AÄ R T IC Y

\

Långsiktig lösning på förskolan

Utredning om en långsiktig lösning på forskoleproblematiken

Vid årsskiftet stod drygt 100 barn i kö fijr att få en ftirskoleplats i Melleruds
kommun. Den absoluta majoriteten ville ha plats i centrala Mellerud. Den lösning
som kunde erbjudas var placering i Dals Rostock.
Detta är en situation som upprepas varje vår. Vi får en kö som inte kan hanteras.

Trots att vi under den loregående mandatperioden utökat antalet
ftirskoleavdelningar kraftigt har problemet inte funnit sin lösning. Dessutom ser vi
med oro på det faktum att en betydande del av de barn som idag är inskrivna är
placerade i tillfiilliga lokaler, och att kontrakten ftir vissa av dessa lokaler är päväg
att gå ut.
Det är helt klart att forskolan i Melleruds kommun inte är dimensionerad flor det
antal bam som enligt skollagen har rätt till plats. Varje år tvingas vi till tillf?illiga
lösningar.
Därftir anser vi att Kommunstyrelsen och Kultur- och utbildningsnämnden snarast

måste ta fram fi)rslag till en långsiktig lösning som gör att dessa problem inte
uppstår varje vår.

Förslag till beslut

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Melleruds kommun tillsätter en utredning med uppgift att föreslå

och kostnads-beräkna åtgärder för att långsiktigt lösa

förskolesituationen i Mellerud, både vad det gäller lokaler och
personal, på ett sådant sätt att kommunen kan erbjuda plats på

önskad ort inom den tidsram som skollagen anger.

För Socialdemokraterna i kom munfullmäktige

Michael Melby och Marianne Sand Wallin

att
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen 2019-to-23

ARENDE 9 Dnr KS 20191459

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 20L7 (KF 5 L5,20t7-02-22)

2, godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, g 123) ska
kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen
(2006:5aa) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap.

Beslutsunderlag

r Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun (arbetsmaterial).
o Komm u nstyrelseförualtn ingens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5284.. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 200,

BITAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
2t

s 200 Dnr KS 20t91459

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 20L7 (KF g 15,2017-02-22)

2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, $ 123) ska

kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap.

Beslutsunderlag

o Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun (arbetsmaterial).
r Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9284.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige besluta r att

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 20L7 (KF S L5,2017-02-22)

2, godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida

2I

g 284 Dnr KS 20191459

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 20L7 (KF S 15,2017-02-22)

2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten, Resultatet av arbetet skall
värderas och sammanställas ien risk- och sårbarhetsanalys.

I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2016-10-26, $ 123) ska
kommunfullmäktige för varje mandatperiod fastställa en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen
(20062544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap.

Beslutsunderlag

o Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun (arbetsmaterial).
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2017 (KF S L5,20t7-02-22)

2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun samt rapportera denna till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförvaltn i ngen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-09-18 KS 2Or9/459

Kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys 2O!9 för Melleruds
kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. upphäva Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun 2OI7
(KF 5 75,2017-02-22)

2. godkänna Risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun
samt rapportera denna till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som
kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i

en risk- och sårbarhetsanalys.

I arbetet med att genomföra uppgiften ska kommunen följa
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF
2OL6-LO-26, 5 123) ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod
fastställa en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.

Beslutsunderlag
o Förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Melleruds kommun

Beskrivning av ärendet

Framtagandet av analysen

Hösten 2019 har samtliga av Melleruds kommuns förvaltningar och
bolag varit delaktiga vid framtagandet av denna risk- och
sårbarhetsanalys. I arbetet har även andra funktioner och
organisationer medverkat.

Så sent som 2017 togs en helt ny risk- och sårbarhetsanalys fram för
kommunen. Mot denna bakgrund har fokus ägnats åt att revidera och
uppdatera befintlig analys.

Sida
r (2)

Postadress
Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 11

Organisationsnr
212000-1488

Telefon
0530-180 00

Fax
0530-181 01

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Plusgiro
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2019-09-18 KS 2Ot9/459

Krav p3 risk- och sårbarhetsanalysen

Enligt 2 kap. 1 $ lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH) ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser
i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och
sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap som tecknats
mellan Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting preciseras förväntningarna på och
ersättningen för kommunernas uppgifter enligt LEH. När det gäller RSA
ska kommunen

. bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det
geog rafiska om rådesa nsva ret, kom m u nens orga n isation, sa mt
berörda kommunala bolag och kommunalförbund.

. använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka
förmågan att hantera extraordinära händelser.

r efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både
med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det
geografiska områdesansvaret, Underlaget ska användas i arbetet
med risk- och sårbarhetsanalys.

I arbetet med att genomföra uppgiften i LEH ska kommunen följa MSB:s
föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete
som sker i enlighet med annan lagstiftning.

Kommuner ska beakta risk- och sårbarhetsanalysen vid framtagandet av
planen för extraordinära händelser.

Sida
2 (2)

Sophia Vikström
Kommunchef

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Granlund
Enhetschef kommunikation och säkerhet
0530-181 18
a n na, g ra nl u nd@ mel lerud. se
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u n styrelseförva ltn i n gen 2079-10-23

ARENDE 10 Dnr KS 20191445

överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att anta överenskommelse om samverkan för utueckling av
Da lsla n ds ka na I enligt Västra Göta la nd s reg io nen s försla g.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har den 9 september 20t9 översänt förslag till överenskommelse om
samverkan ftr utueckling av Dalslands kanalför berörda kommuners ställningstagande och
beslut senast den 30 november 2019.

Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på beställning av Västra
Götalandsregionen och Region Värmland en analys av Dalslands kanal. Syftet med analysen var
att ta fram ett allsidigt underlag samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet,

Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna under våren 2019
och bl.a, resulterat i ett utkast till överenskommelse . Genom överenskommelsen vill pafterna
uttrycka sin gemensamma ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på

kanalens infrastruktur, uWeckling av verksamheten och på besöksnäringen.

Beslutsunderlag

e Missiv med förslag till överenskommetse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 268.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 9207.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
23

S 202 Dnr KS 20191445

överenskommelse om samverkan för uWeckling av Dalslands kanal

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att anta överenskommelse om samverkan för ufueckling av
Da ls la n ds ka n a I enligt Västra Göta la nds reg io nen s fö rs la g,

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har den 9 september 2019 översänt förslag till överenskommelse om
samverkan för utveckling av Dalslands kanalför berörda kommuners ställningstagande och
beslut senast den 30 november 2019.

Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på beställning av Västra
Götalandsregionen och Region Värmland en analys av Dalslands kanal. Syftet med analysen var
att ta fram ett allsidigt underlag samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet.

Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna under våren 2019
och bl.a. resulterat i ett utkast till överenskommelse . Genom överenskommelsen vill paterna
uttrycka sin gemensamma ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på

kanalens infrastruktur, utveckling av verkamheten och på besöksnäringen.

Beslutsundedag

o Missiv med förslag till överenskommelse om samverkan för utveckting av Dalslands kanal.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 268.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse om samverkan för utveckling av
Da ls la n ds ka n a I enligt Vä stra Göta la nds reg io nen s fö rs la g,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

t1 rrt)s
Justerandes s's.y€{ Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTOKO tL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida

5

s 268 Dnr KS 20191445

överenskommelse om samverkan för uWeckling av Dalslands kanal

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse om samverkan för utueckling av
Da ls la n ds ka na I enligt Vä stra Göta la ndsreg io nen s försla g.

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har den 9 september 20L9 översänt förslag ttll överenskommelse om
samverkan för utueckling av Dalslands kanalför berörda kommuners ställningstagande och
beslut senast den 30 november 2019.

Under 2018 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på beställning av Västra

Götalandsregionen och Region Värmland en analys av Dalslands kanal. Syftet med analysen var
att ta fram ett allsidigt underlag samt konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för
ställningstaganden om kanalens framtida drift och verksamhet.

Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna under våren 2019
och bl.a. resulterat i ett utkast till överenskommelse . Genom överenskommelsen vill parterna

uttrycka sin gemensamma ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på

kanalens infrastruktur, uWeckling av verksamheten och på besöksnäringen.

Beslutsunderlag

r Missiv med förslag till Överenskommelse om samverkan för utueckling av Dalslands kanal.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse
om samverkan för utueckling av Dalslands kanalenligt Västra Götalandsregionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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lngrid Engqvist

Bifogade filer:

Västra Göta landsregionen
DNR RUN 2019-00353

Till Stiftarna för Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd

Förslag till "överenskommelse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal " översänds härmed för
stä llningstaga nde.

Beslut önskas senast 2OL9-11.-3O. Förslaget till överenskommelse bifogas.

Under 20L8 genomförde konsultbolaget Ekan Management AB på beställning av Västra Götalandsregionen och
Region Värmland en analys av Dalslands kanal. Syftet med analysen var att ta fram ett allsidigt underlag samt
konkreta handlingsalternativ som kan ligga till grund för ställningstaganden om kanalens framtida drift och
verksamhet.

Analysens slutsatser och rekommendationer har diskuterats bland stiftarna under våren 201.9 och bl.a. resulterat i

ett utkast till överenskommelse . Genom överenskommelsen vill parterna uttrycka sin gemensamma ambition att
säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på kanalens infrastruktur, utveckling av verksamheten och på

besöksnäringen.

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:

Västra Göta landsregionen
Koncernkontoret
Helena L Nilsson
Region utvecklingsd i rektö r

Sändlista
info @ regio nva rm la nd.se;
elisa beth. kihlstrom @ regionva rm la nd.se;

lars.christensen@ regionvarmla nd.se;

komm u n @ be ngtsfors.se;
stig. bertilsson @bengtsfors.se;
kommun@dalsed.se;
ma rtin.ca rling@da lsed.se;

komm un@fargela nda.se;
tobias.bern hardsson @fa rge la nda.se;
kommunen @mellerud.se;

Ag neta Mårdsjö < ag neta.ma rdsjo @vgregion.se >

den 9 september 2019 11:21

i nfo @ reg io nva rm la nd.se; e I isa beth. ki h lstro m @ reg io nva rm la nd.se;

lars.christensen@ regionvarm la nd.se; ko mmun@ bengtsfors.se;
stig.bertilsson@bengtsfors.se; kommun@dalsed.se;martin.carling@dalsed.se;
kommun@fargelanda.se; Tobias Bernhardsson; Kommunen; Morgan E. Andersson;

Amåls Kommun; michael.karlsson@amal.se; kommun@vanersborg.se;
benny.augustsson@vanersborg.se; kommun@arjang.se; daniel.schutzer@arjang.se
Helena Lundberg Nilsson
Till stiftarna för stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd - överenskommelse om
samverkan för ställningstagande
Överenskommelse slutligt förslag.docx

Region Värmland

Lars Christensen
Region utvecklingsd ire ktör
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morga n.e.andersson @mel lerud.se;
kommun@amal.se;
m ichael. karlsson @ama l.se;

kom m u n @va nersbo rg.se;

bennv.augustsson@vanersborg.se;
kommun@ariang.se;
daniel.sch utzer@aria ng.se;

Agneta Mårdsjö
Ledningsstrateg

Koncernstab regiona I utveckling
Koncernkontoret
Västra Göta landsregionen
Telefon: O7O375 t9 23

E-post: agneta.ma rdsio @vgregion.se
Webbadress - https://www.vgreeion.se/regiona l-utveckling/

Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 4LL 04 Göteborg
Postadress: Regionens hus,405 44 Göteborg
Leveransadress: Södra Sjöfarten L1-, LL 04 Göteborg

2
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YfmmnNDSREGToNEN 34 (s4)

Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2019 -09 -17

s 187

överenskommetse om samverkan för utveckling av
Dalslands kanal
Diarienummer RUN 20 I 9-003 53

Beslut

l. Regionutvecklingsnämnden godkänner fiir sin del "Överenskommelse om
samverkan lor utveckling av Dalslands kanal".

Sammanfattning av ärendet

Stiftarna till Dalslands kanals framtida bestånd är kommunerna Bengtsfors, Dals Ed,

Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, ÅmåI, Årjang samt Region Värmland och Västra

Götalandsregionen. Stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestånd äger 85,7 Yo av

aktierna i Dalslands Kanal AB. Stiftelsens ändamålär att genom årliga bidrag medverka

till tackande av kanaltrafikens driftsunderskoff och att bevara kanalen lor framtiden.

Kanalbolaget står idag infor stora utmaningar. Det är en liten och sårbar

organisation och underhållsbehoven är stora. Det finns stora möjligheter i en

växande besöksnäring som behöver tas tillvara i kanalområdet. En övergripande

analys av verksamheten i Dalslands kanal har tagits fram. Den pekar bland annat

på behovet av att stärka den organisatoriska strukturen och att minska sårbarheten

genom ett eventuellt samgående med Dalslands Turism AB. Behovet av att
affiirsutveckla och digitalisera kärnverksamheten, ftirstärka marknadsforingen av

kanalen såväl som att säkra den långsiktiga kulturmiljön och kanalens

infrastruktur lyfts också fram.

Stiftarna har träffats vid ett antal tillftillen under vären2079 och kommit fram till
att ftireslå ett antal åtgärder på kort- och lite längre sikt. Bland annat att:

o rekrytera en gemensam VD ftir Dalslands kanal AB och Dalslands Turism
AB

o fiireslå nödvändiga ändringar av stiftelsens stadgar
o stiftarna träffar en gemensam överenskommelse kring fortsatt utveckling

Syftet med överenskommelsen är att stiftarna genom den uttrycker en gemensam

ambition att säkra Dalslands kanals framtid genom satsningar på såväl

infrastrukturen som besöksnäringen.

Den genomforda analysen och arbetet med överenskommelsen är viktiga ör att

skapa en gemensam kunskapsplattform och samsyn bland stiftarna kring
betydelsen av Dalslands kanal och verksamhetens behov framåt. Det framtagna

Justerare Justerare Justerare: Rätt utdraget intygar:
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kunskapsmaterialet, engagerade och tydliga stiftare/ägare med gemensamma

ambitioner är en bra grund for de forändringar som Dalslands kanal AB nu står

infor.

Beslutsunderlag

o Tjänsteutlåtande daterat 2019-08-23

. Överenskommelseslutligtft)rslag

Skickas till

För kännedom till:

o info(Eregionvarmland.se
o elisabeth.kihlstrorn@regionvarrnland.se
o lars.christensen@regionvannland.se
o kommun@bengtsfors.se
o stig.bertilsson(@bengtsfors.se

kornmun@dalsed.se
maft i n.carI ins(Adalsed.se

korn rn u n @ far ge I and a. se

tob ias.bemhardsson@fargeIanda.se

kommunen@meIlerud.se
morgan.e.andersson@mel lerud.se

kommun@amal.se
m ichael.karlsson@arnal. se

kommun@vanersborg.se
o benny.augustsson@vanersborg.se
o konrmun@arians..se
a dan iel.schutzer@arian g.se

Justerare Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:
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överenskommetse om samverkan för utveckling av Dalslands kanal

Överenskommelse om samverkan fiir ft)rvaltning och utveckling av Dalslands kanal mellan
stiftarna till Dalslands kanals framtida bestånd, kommunerna Bengtsfors, Dals Ed,

Färgelanda, Mellerud, Vänersborg, ÅmåI, Årjäng samt Region Värmland och Västra
Götalandsregionen.

Genom denna överenskommelse vill parterna uttrycka sin gemensamma ambition att

tillsammans fortsatt bidra till att säkra Dalslands kanals framtid och besöksnäringen i och

kring kanalen.

Dalslands kanal är en av världens vackraste vattenvägar och är av strategisk betydelse ftr
besöksnäringen i Dalsland och västra Värmland. Den är även ett attraktivt besöksmål ftir
utländska turister. Sjösystemet med Dalslands kanal är 250 km långt, har 3l slussar och l7
gästhamnar.

Dalslands kanal AB ägs till 85,7 yo av Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd.

Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till täckande av kanaltrafikens
driftsunderskott och attbevara kanalen ftir framtiden.

Bolaget sköter drift, underhåll och lorvaltning av sina slussar, fastigheter, markområden,

serviceanläggningar, broar/bryggor samt ansvarar for farledsmarkeringar och fyrar. Bolaget
har också statliga åtaganden dels som byggnadsminne då delar av kanalen är av riksintresse
ftir kulturmiljövården och dels för underhållsskyldighet av säkerhetsklassificerade dammar.

Kanalbolaget står idag inftir stora utmaningar. Det är en liten och sårbar organisation och

underhållsbehoven är stora. Det finns stora möjligheter i en växande besöksnäring som

behöver tas tillvara i kanalområdet.

En övergripande analys av verksamheten i Dalslands kanal har tagits fram. Den pekar bl.a. på

behovet att stärka den organisatoriska strukturen och ett eventuellt samgående med Dalslands
Turism AB. Behovet av att affiirsutveckla och digitalisera kärnverksamheten, forstärka
marknadsfiiringen av kanalen såväl som att säkra den långsiktiga kulturmiljön och kanalens

infrastruktur lyfts också fram.

Stiftarna har påbörjat arbetet med att formulera en gemensam målbild om vad de vill med

verksamheten. Målbilden ska ligga till grund for mål och uppdrag i ägardirektiv till bolaget,

Västra Götalandsregionens och Region Värmlands ambition är attta ett gemensamt och

långsiktigt regionalt ansvar utifrån en beslutad investeringsplan filr investeringar kopplade till
kanalen som infrastruktur. Process och uppftiljning av investeringsplaneringen hanteras i
särskild ordning. Kommunernas ambition är att ta huvudansvaret lor aff stärka och utveckla
besöksnäringen och besöksmålet Dalslands kanal. Investeringsplan biläggs
överenskommelsen.

Parterna har for avsikt att fortsatt gemensamt bidra till kanalbolagets verksamhet genom

driftsfinansiering enligt tidigare beslutad finansieringsmodell. Finansieringsmodellen består

av tre delar den ursprungliga ftirdelningsnyckeln som utgår från en procentuell ftirdelning
mellan stiftarna. Därutöver tillkommer finansieringen av Snäcke kanal som inte finansieras av

Region Värmland, Årjäng och Färgelanda samt ett administrationsanslag från Västra
Götalandsregionen som tillkom i samband med regionbildningen och den forändrade
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organiseringen inom besöksnäringen. Det årliga anslaget räknas upp enligt SKL:s prisindex
for kommunal verksamhet, PKV. Fördelningsnyckel biläggs överenskommelsen.

Parterna är också överens om att göra styrningen av bolaget tydligare genom att under
kommande år klargöra och eventuellt foreslå ftirändringar i rollerna mellan ägarna/stiftama,
stiftelsen och bolaget.

Överenskommelsen gäller tillsvidare och ftljs upp en gång per år på de årligt återkommande
ägarsamråden.

Bengtsfors, den Dals Ed, den Färgelanda, den

Stig Bertilsson Martin Carling Tobias Bernhardsson

Karlstad, den Mellerud, den Vänersborg, den

Elisabeth Kihlström Morgan E Andersson Benny Augustsson

Vänersborg, den ÅmåI, den Årjang, den

Kristina Jonäng Michael Karlsson Daniel Schutzer
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Bilaga I

Fördelningsnyckel och anslag per bidragsgivare fu 2019

Anslagsgivare Dalslands kanal exkl
Snäcke kanal. % fördelnine

Snäcke kanal

% fördelnine
Administration

år 2019, tkr
Totalt

år 2019, tkr
Västra Götalandsregionen 37 49 1322 r55 4 r2t395
Region Värmland 13 935 409

Bengtsfors 13 t4 965 858

Dals Ed 6 6 446 155

Färselanda I 72233
Mellerud 13 t4 968027
Vänersborg 3 3 224824
Ämål 7 I4 539 359

Åriäne 7 503 235
Summa % 100 100

Summa totalt anslag

år 2019, tkr 7 204 867 250 463 1322755 8777 485
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Bilaga2

Översiktlig sammanställning av underhålls- och investeringsbehov kommande
15-årsperiod (201 9-2033)l

Köpmannehamn Renovering fasad + tak

Farledsarbeten

Demontering av kran

Ombyggnad av fyrstation

Köpmannebro

Renovering garage * servicebyggnad

Reparation av dubbla port-par (4 portar)

Ny port- och luckstyrning

Uppdatering sjömack

Buterud Anslutning avlopp

Farledsarbeten

Jordkällare

Personalutrymme/slusskur

Byte avvisare

Ny port- och luckstyrning

Håverud

I 650 000

800 000

50 000

50 000

485 000

1 100 000

500 000

400 000

400 000

350 000

150 000

300 000

200 000

50 000

600 000

200 000

1 500 000

750 000

I 750 000

350 000

250 000

1s0 000

I 000 000

300 000

200 000

700 000

300 000

r50 000

300 000

Buterud

Besiktningar av bryggor, kajer, slänter

Renovering av sätt samt takskydd

Stenarbeten "Skamvrån"
Farled s 7 ;an (tätningar)

Portar 4:an, 5 -6:an, 7 :an)

Park- och landskapsvård

Ny brostyrning
Översyn/reparation av övre väntbryggor +
stenkar

Byte avvisare fyrabassänger * stensättningar

Renovering av ftinådsby ggnad/ garage

Slusskur /personalutrymme

Renovering av bostad

Ny VA-anläggning
Ny portstyrning

Byte awisare

1 Listan är preliminär. Uppdatering och fördjupning av de itid mest prioriterade objekten görs årligen.

Kontinuerliga avstämningar och årliga uppföljningar görs med finansiärerna. I sammanställningen ingår
åtgärder som är utöver det löpande underhållsarbetet som pågår.
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Mustadfors

Långed

Långbron

Billingsfors

l8:e

19:e

20:e

Park- och landskapsvård

Ny port- och luckstyrning
Byte avvisare

Farledsarbeten, slänter och markarbeten

Park- och landskapsvård

Reparation fast väntbrygga

Byte avvisare 4 bassänger

Markarbeten

Takskydd över sättar och virke
Personalutrymme/slusskur

Utbyggnad virkesfonåd

Om- eller nybyggnation av slusskur *
personaltoalett
Park- och landskapsvård

Ombyggnation fast väntbrygga

Ny portstryrning

Byte avvisare

Farledsarbeten

Säkring av markområde (injektering)
300 000
Renovering av kallmur

Läckage i stensättning

Ombyggnatior/asbestsanering tak magasin

Byte väntbrygga

Ombyggnation VA
Byte avvisare

Automatstyrning dammluckor

Farledsarbeten

Ny väntbrygga

Ny luck- och portstyrning

Byte avvisare

Farledsarbeten

Personalutrymme/slusskur, WC, vatten

Ombyggnation VA-anläggning
Reparation av väntbrygga

Ny port- och luckstyming
Byte avvisare

Automatstyrn in g damm luckor

2

500 000

100 000

300 000

s00 000

200 000

250 000

I 200 000

150 000

300 000

550 000

800 000

750 000

300 000

175 000

175 000

600 000

600 000

2 300 000

550 000

150 000

200 000

250 000

300 000

300 000

I 200 000

7s0 000

250 000

100 000

300 000

650 000

550 000

250 000

200 000

100 000

300 000

I 200 000
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Bengtsfors

Gustavsfors

Krokfors

Lennartsfors

Töcksfors

Snäcke

Strömmen

Farledsarbeten

Slusskur

Ombyggnation av väntbryggor
Byte avvisare

Slänter

Jordkällare

Ny port- och luckstyrning
Byte avvisare

Ombyggnation av "båtskjulet"
Ny port- och luckstyrning
Byte avvisare

Påbyggnation av dammkrön

Säkring av sliint
Renovering av mur
Portmur

Vandring utmed farled

Reparation av stensättningar

Byte avvisare

Renoverin g av gängl cykelbro (Töcksfors)

Renovering av vägbro (Strömmer)

Renovering av vägbro (Näset)

Tätning läckage

Anslutning VA vid nedre slussen

Ny port- och luckstyrning

Byte avvisare

Uppdatering sjömack

Farledsarbeten

Ny port- och luckstyrning
Byte avvisare

Renovering magasin

Vatten * ny trekammarbrunn

Renovering bostad * uthus

S lusskur/personalutrymme

Byte avvisare

Automatstyrning dammluckor
Renoverig bostad

600 000

250 000

300 000

600 000

200 000

200 000

100 000

300 000

800 000

100 000

300 000

150 000

350 000

300 000

250 000

300 000

I 550 000

900 000

2 140 000

I 800 000

2 100 000

300 000

600 000

250 000

600 000

300 000

350 000

250 000

200 000

350 000

200 000

s00 000

400 000

200 000

I 000 000

300 000
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Generella
insatser

Besiktningar

Fordon och
maskiner

ÖvrigI

El-sanering

Vattenregleringsdammar

Besiktningar broar

Ny sjömätning till nytt sjökort
Utredningar * dokumentation

Översyn/revision arbetsbåt "Necken'o

Byte utombordsmotor "Blixten"
Ny lastbil
Byggställningar (HAKI)
Komplettering maskiner

Säkerhetsutrustning

Utbildning arbetsmilj ö

Omfattande målningsarbeten fastigheter +
bostäder

130 000

175 000

650 000

I 200 000

800 000

750 000

250 000

400 000

500 000

400 000

100 000

75 000

57 155 000
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförua ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

z019-r0-23

ARENDE 11 Dnr KS 20181557

Projekt VA Upperud, omfördelning av medel

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad budget baserades på en grov kalkyl upprättad 2015. Den nya föeslagna
budgeten bygger på en detaljprojektering, anbud på utförande entreprenaden och offerter
på LTA-stationer och isolerlådor vilket gör att det krävs en utökning av budgeten med totalt
3 382 tkr. Detta finasieras genom att omfördela pengar från projeKet VA Upperud (byte av bef.
vattenledning), som sedan man tagit bort särtaxan inte längre behöver särredovisas utan kan
inkluderas i det stora VA Upperud-projektet och dels genom ett ökat anslag

Den 1 oktober 2019 har 927 tkr upparbetats under projekterings- och tillståndsprocessen,

För den kommande utforandeentreprenaden inkom sex anbud varav det anbudet som var lägst
antogs, Anbud nummer Wå var 2 374 tkr dyrare. Utöver utforandeentreprenaden kommer 40
LTA-pumpstationer och en huvudpumpstationen att köpas in. Detta ger, tillsammans med
kostnader för projektledning, en kostnad på totalt 12 3Bl tkr

Den nya kalkylen resulterar i en kostnad på S Aaf tkr mer än i den tidigare kalkylen.

Tidigare beviljade investeringspengar är 9 000 tkr plus de i investeringsbudgeten upptagna
800 tkr för att byta ut befintlig vattenledning i Upperudsområdet.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019, 5 208, att omfordela investeringsmedel
om 2 582 tkr från projekt VAledningartill projekt VA Upperud.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, S 328,
. SamhäIlsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, 5 314.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 208.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
33

s 2o8 Dnr KS 2OLB|557

Projekt VA Upperud, omfördelning av medel

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 2 582 tkr från
projekt VAledningartill projekt VA Upperud.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkän ner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad budget baserades på en grov kalkyl upprättad 2015. Den nya föeslagna
budgeten bygger på en detaljprojektering, anbud på utförande entreprenaden och offerter
på ttR-stationer och isolerlådor vilket gör att det krävs en utökning av budgeten med totalt
3 382 tkr. Detta finasieras genom att omfördela pengar från projektet VA Upperud (byte av bef,

vattenledning), som sedan man tagit bort särtaxan inte längre behöver särredovisas utan kan

inkluderas i det stora VA Upperud-projektet och dels genom ett ökat anslag

Den 1 oktober 2019 har 927 tkr upparbetats under projekterings- och tillståndsprocessen.

För den kommande utförandeentreprenaden inkom sex anbud varav det anbudet som var lägst
antogs. Anbud nummer två var 7 374 tkr dyrare, Utöver utförandeentreprenaden kommer 40

LTA-pumpstationer och en huvudpumpstationen att köpas in. Detta ger, tillsammans med

kostnader för projektledning, en kostnad på totalt 12 381 tkr

Den nya kalkylen resulterar i en kostnad på 3 381 tkr mer än i den tidigare kalkylen.

Tidigare beviljade investeringspengar är 9 000 tkr plus de i investeringsbudgeten upptagna
800 tkr för att byta ut befintlig vattenledning i Upperudsområdet.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, 5 328.

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2019-10-15, 5 314.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 2 582 tkr från
projekt VAledningartill projekt VA Upperud.

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Sa m hä I I s byg g nadschefen
VA-chefen
Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

organ E

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-15

sida
20

5 311 Dnr KS 20L81557

Projekt VA Upperud, omfördelning av medel

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 2 582 tkr från
projekt VA - ledn inga r-ti I I projekt VA Upperud.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad budget baserades på en grov kalkyl upprättad 2015, Den nya föeslagna
budgeten bygger på en detaljprojektering, anbud på utförande entreprenaden och offerter
på ttR-stationer och isolerlådor vilket gör att det krävs en utökning av budgeten med totalt
3 382 tkr. Detta finasieras genom att omfördela pengar från projektet VA Upperud (byte av bef
vattenledning), som sedan man tagit bort säftaxan inte längre behöver särredovisas utan kan
inkluderas i det stora VA Upperud-projektet och dels genom ett ökat anslag

Den 1 oktober 2019 har 927 tkr upparbetats under projekterings- och tillståndsprocessen.

För den kommande utförandeentreprenaden inkom sex anbud varav det anbudet som var lägst
antogs. Anbud nummer två var 2 374 tkr dyrare. Utöver utförandeentreprenaden kommer 40
LTA-pumpstationer och en huvudpumpstationen att köpas in. Detta ger, tillsammans med
kostnader för projektledning, en kostnad på totalt 12 381 tkr

Den nya kalkylen resulterar i en kostnad på 3 381 tkr mer än i den tidigare kalkylen.

Tidigare beviljade investeringspengar är 9 000 tkr plus de i investeringsbudgeten upptagna
800 tkr för att byta ut befintlig vattenledning i Upperudsområdet.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2018-09-25, 5 328.
r Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att omfördela
investeringsmedel om 2 582 tkr från projekt VAledningartill projekt VA lJpperud.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

justeras

Eya rsson

Justerandes sign

rsson

Utd ragsbestyrka nde
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Skriv in din brevhuvudskod och tryck på f3-knappen

VA upperud utökad budget
Utöka budgeten för projekt VA upperud, KS 20181557,052 5328, med 3 382 OOOkr.
Detta finansieras med att flytta 8OO 000 kr från det ej staftade projektet VA
Upperud (byte av bef. vattenledning). Och genom ett ökat anslag på 2 582 000kr

Sammanfattning av ärendet

Tidigare beslutad budget baserades på en grov kalkyl upprättad 2015, Den nya föeslagna
budgeten bygger på en detalj projektering, anbud på utförande entreprenaden och offerter på

LTA stationer och isolerlådor vilket gör att det krävs en utökning av budgeten med totalt 3 382
000kr. Detta finasieras genom att omfördela pengar från projektet VA Upperud (byte av bef.
vattenledning), som sedan man tagit bort särtaxan inte längre behöver särredovisas utan kan
inkluderas i det stora VA Upperud Projektet. Och dels genom ett ökat anslag

Beskrivning av ärendet

1 oktober 2019 har 927 000kr upparbetats under projektering och tillståndsprocessen.

För den kommande utförande entreprenad inkom 6 st anbud varav det anbudet som var lägst
antogs, anbud nummer två var 2374 000kr dyrare, Utöver utförande entreprenaden kommer
40 st LTA pumpstationer och en huvudpumpstationen köpas in. Detta tillsammans med
kostnader för projektledning ger en kostnad på totalt 12 381 000kr

Den nya kalkylen resulterar i en kostnad på 3 381 000kr mer än den tidigare kalkylen.

Tidigare beviljade investering pengar är 9 000 000kr plus de i investeringsbudgeten upptagna
800 000kr för att byta ut befintlig vattenledning i Upperuds områden,

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Anders Broberg
VA-chef

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef och VA-chef

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se104



MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-09-25

slda
5

g 328 Dnr KS 2018/557.052

Projekt Upperud VA-ledning, startbesked

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhållsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet lJpperud VA-ledning och lämna en slutredovisning när proJektet år
sl utfört.

Sammanfattning av ärendct

Kommunen beslutade 2017 att Upperud är ett omvandlingsområde och
ska vara ett Verksamhetsområde för Vatten och Avlopp. Enligt VA-plan,
planeringsarbete och budget år projektet planerat att starta 2019 med
investeringskostnaden på g tutnt<r. VA-enheten vill nu tidigare lägga starten
av projektet för att kunna samförlägga VA med el- och fiberledningar som
ska läggas I samma område. Detta för att kunna hålla nere kostnader samt
att minimera antalet grävschakt på privata marker.

Projektet är tånkt att finansieras av anslutningskostnader och trollgen år
det aktuellt med sårtaxa i området for att täcka kostnaderna för att bilda
verksamhetsområdet enligt tidigare beslut om verksamhetsområde. Så rtaxans
storlek kan inte beslutas förrän senare i projektet når slutliga offerter och priser
inkommit.

ProJektet beråknas pågå från den I oktober 2018 till den 30 junl 2020.

Beslutsunderlag
r Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.

Förclag tlll beslut på sammanträdet

Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i

uppdrag att starta projektet lJpperud VA-ledning och lämna en slutredovisning när
projektet år slutfört.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas tlll
Sam hå I lsbyg gnadschefen
VA-chefen
Ekonom samhållsbygg nadsförvaltn ingen

Justerandes sign

14 {*
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

20t9-10-23

ÄRenor rz

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfu llmäktige godkä nner redovisningen och beslutar att beredningen
ska foftsätta.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $
bör motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva
motionen från vidare handläggning,

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Inlämnad av Dnr Inkom Beslutat
redovisning-
datum

Uppdrag till

Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor
för privatpersoner vid
H unnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för
ökad tillqänqliqhet

Anette Levin
(L)

K520t71464
2017-08-15 20L7-12-L9 Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att uppföra en
fast scen vid parken P D
Lu nd g rensgata n/Bergsgata n

Anette Levin
(L)

K520L71465
2017-08-15 2017-12-19 Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
ller än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

K520171733 2017-L2-20 20LB-02-20 Kommun-
chefen

Motion om att bygga ut
Sparbanksalongen på

Kulturbruket på oat

DanielJensen
(KD)

KS 2018147 2018-01-25 Delredovisning
2018-06-19
Förslag KSAU

15/10 2019

Kommun-
chefen

Motion om plan för
utvecklingen av lek- och
aktivitetsplatser

DanielJensen
(KD)

KS 2018/12s 20LB-02-20 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om extra kärl för
trädgårdsavfall under
sommarmånaderna

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/341 2018-05-15 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2019-r0-23

Motion Inlämnad av Dnr Inkom Beslutat
redovisning-
datum

Uppdrag till

Motion om att öka
säkerheten för tågresenärer
på stationsområdet i

Mellerud

Tony
Johansson
(MP)

KS 2018/348 2018-05-18 2018-11-06
Förslag KSAU

15/10 2019

Process-
ledaren

Motion om motionsslinga
med hinderbana i

Sunnanåskogen

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/383 2018-06-07 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att utreda
möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkeft och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166

Jörgen
Eriksson
(KrM)

KS 2018/519 20LB-08-27 Maj 2019 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om en långsiktig
lösning på förskolan

Michael Melby
och Marianne
Sand Wallin
(s)

KS 2019/109 2019-02-26
2019-09-10
Förslag KS

161L0 20L9

Kommun-
chefen och
kultur- och
utbildnings-
chef

Motion om att köpa konst
från i kommunen
verksamma konstnärer

Lars Nilsson
(s)

K520191145 2019-03-15 2019-10-15 Kommun-
chefen

Motion om förbud mot
passiv insamling av pengar
(tiggeri) i kommunen och
utredning av vilka
geografiska områden
som kan anses lämpliga att
införa ett sådant förbud på

för att eliminera
företeelsen.

Ulf Rexefjord
(sD)

KS 20191226 2019-04-17 20L9-06-25
Förslag KS

t6lL0 20L9

Process-
ledaren

Flotion om seniorkort Thomas
Hagman
(s)

KS 2019/303 2019-05-28 2019-10-01 Kommun-
chefen

Motion om utbildning av
politiker och anställda i

Mellerud i frågor gällande
mänskliga rättigheter

PåI

Magnussen
(v)

KS 2019/396 20t9-07-L9 Februari 2020 Kommun-
chefen
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FöREDRAGNINGSLISTA

2019-10-23

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 9294.

. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 9204.

108



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
25

s 204

Redovisning av obesvarade motioner

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen
ska foftsätta,

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $
bör motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva
motionen från vidare handläggning.

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Inlämnad av Dnr Inkom Beslutat
redovisning-
datum

Uppdrag till

Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor
för privatpersoner vid
Hunnebyns återvinnings-
central samt att öppet-
tiderna ses över för
ökad tillqänqliqhet

Anette Levin
(L)

K520171464
2017-08-15 2017-12-L9 Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att uppföra en
fast scen vid parken P D

Lu ndgrensgata n/Bergsgata n

Anette Levin
(L)

KS 20t7146s
2017-08-15 2017-tz-19 Samhälls-

byggnads-
chefen

Motion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
ller än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

KS 20t71733 2017-12-20 20LB-02-20 Kommun-
chefen

Motion om att bygga ut
Sparbanksalongen på

Kulturbruket på Oat

DanielJensen
(KD)

KS20LBl47 2018-01-2s Delredovisning
2018-06-19
Förslag KSAU

Lslr} 20L9

Kommun-
chefen

Motion om plan för
uWecklingen av lek- och
aktivitetsplatser

DanielJensen
(KD)

KS 2018/125 2018-02-20 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om extra kärlför
trädgårdsavfall under
sommarmånaderna M

rndahl
KS 2018/341 2018-05-1s 2018-11-20 Samhälls-

byggnads-
chefen

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
26

Motion Inlämnad av Dnr Inkom Beslutat
redovisning-
datum

Uppdrag till

Motion om att öka
säkerheten för tågresenärer
på stationsområdet i

N4ellerud

Tony
Johansson
(MP)

KS 2018/348 2018-05-18 2018-11-06
Förslag KSAU

15110 2019

Process-
ledaren

Motion om motionsslinga
med hinderbana i

Sunnanåskogen

Roland
Björndahl

IM)

KS 2018/383 2018-06-07 2018-11-20 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om att utreda
möjligheterna att inrätta/
bygga ett säket och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166

Jörgen
Eriksson
(KrM)

KS 2018/s19 20rB-08-27 Maj 2019 Samhälls-
byggnads-
chefen

Motion om en långsiktig
lösning på förskolan

Michael Melby
och Marianne
Sand Wallin
(s)

KS 2019/109 2019-02-26 2019-09-10
Förslag KS

L6lL0 20L9

Kommun-
chefen och
kultur- och
utbildnings-
chef

Motion om att köpa konst
Från i kommunen
verksamma konstnärer

Lars Nilsson
(s)

KS 2019/14s 2019-03-15 2019-10-15 Kommun-
chefen

Motion om förbud mot
passiv insamling av pengar
(tiggeri) i kommunen och
utredning av vilka
geografiska områden
som kan anses lämpliga att
införa ett sådant förbud på

tör att eliminera
löreteelsen.

Ulf Rexetjord
(sD)

KS 20191226 2019-04-17 2019-06-25
Förslag KS

t6lL0 20L9

Process-
ledaren

Motion om seniorkort Thomas
Hagman
(s)

KS 2019/303 2019-0s-28 2019-10-01 Kommun-
chefen

Motion om utbildning av
politiker och anställda i

Mellerud i frågor gällande
mänskliga rättigheter

PåI

Magnussen
(v)

2079/396 19-07-19 Februari 2020 Kommun-
chefen

Justerandes Utd ragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
27

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 294.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige godkänner redovisningen och beslutar att beredningen
ska foftsätta.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPNOTOKO LL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida

32

s294

Redovisning av obesvarade motioner

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen och beslutar att beredningen
ska fortsätta.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, $ 29, ska kommunstyrelsen årligen vid
fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Enligt kommunallagen 5 kapitlet 33 $
bör motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, får fullmäktige avskriva
motionen från vidare handläggning,

Följande motioner anmäls som obesvarade:

Motion Inlämnad av Dnr Inkom Status

Motion om att det ska bli
avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid H unnebyns
återvinningscentral samt att
Sppettiderna ses över för
Skad tillqänqlighet

Anette Levin
(L) KS 20171464 2017-08-15

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Motion om att uppföra en fast
scen vid parken P D
Lu ndg rensgata n/Bergsgata n

Anette Levin
(L)

KS Z0t7/46s 2017-08-15

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Motion om att ingen
enhetschef inom Melleruds
kommun ska ha ansvar för
fler än 25 medarbetare

Roland
Björndahl
(M)

K520171733 20t7-L2-20

Utreds av
kommunchefen

Motion om att bygga ut
Sparbankalongen på

Kulturbruket på Oat

DanielJensen
(KD)

KS207Bl47 2018-01-25
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Motion om plan för
utvecklingen av lek- och
aktivitetsplatser

DanielJensen
(KD)

KS 2018/125 2078-02-20
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Motion om extra kärlför
ffädgårdsavfall under
sommarmånaderna

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018/341 2018-05-15

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOtL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida

33

Motion Inlämnad av Dnr lnkom Status

Motion om att öka säkerheten
för tågresenärer på

stationsområdet i Mellerud

Tony
Johansson
rMP)

KS 2018/348 2018-05-18

Förslag KSAU 1/10

Motion om motionsslinga med
hinderbana i Sunnanåskogen

Roland
Björndahl
(M)

KS 2018i383 2018-06-07

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Motion om att utreda
möjligheterna att inrätta/
bygga ett säkeft och tryggt
sätt att ta sig över E45 och
Rv 166

Iörgen Eriksson
(KrM)

KS 2018/519 2018-08-27

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Motion om en långsiktig
lösning på förskolan

Michael Melby
och Marianne
Sand Wallin (S)

KS 2019/109 2019-02-26
Förslag KSAU 1/10

Motion om att köpa konst
trån i kommunen verksamma
konstnärer

Lars Nilsson (S) KS 2019/14s 2019-03-1s
Utreds av
kommunchefen

Motion om förbud mot passiv

insamling av pengar (tiggeri) i

kommunen och utredning av
vilka geografiska områden
som kan anses lämpliga att
införa ett sådant förbud på

För att eliminera företeelsen.

Ulf Rexefiord
(SD)

KS20191226 z0L9-04-L7

Förslag KSAU 1/10

Flotion om seniorkoft
Thomas
Hagman

ts)

KS 2019/303 2019-0s-28

Utreds av
kommunchefen

l4otion om utbildning av
politiker och anställda i
N4ellerud i frågor gällande
mänskliga rättigheter

PåI
(v)

Magnussen KS 2019/396 20]9-47-r9

Uppdrag KSAU 1/10

Förslag till beslut på sammanträdet

Förste vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen
och beslutar att beredningen ska fortsätta,

Beslutsgång

Förste vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

M
Utd ragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2079-L0-23

ARENDE 13

Redovisning av obesvarade medborgaförslag

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap

5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.

Kommunstyrelsen ska Wå gånger om året redovisa de medborgaförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett fårdigt. Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden iapril och oktober.

Följande medborgarförslag anmäls som obesvarade:

Medborgatförslag lrnlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgaförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
lör allmänheten daqtid

lo"rr.
pacoosson

K520171327 2017-06-08
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att en

rykelbana byggs från Mellerud
till Håverud lr,,.,u",,on

K520171636 2017-tr-ro
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att
vårdnadsutredningar,
gällande att statistik över
utredningarnas förslag ska
las fram och publiceras

Voimäki KS 2018/1s4 2018-03-07

Överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Medborgarförslag om
hundrastgård i Mellerud

lNu'iu 
rr,,.en KS 2018/170 2018-03-09

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

lcu,.,nu

lBengtsson

KS 201B/213 20rB-03-27
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Fledborgaförslag om att
Melleruds kommun gör den
5ppna verksamheten inom
socialpsykiatrin tillgä nglig
även på helger

Lennart Tysse sN 2018177 2018-03-28

Överlämnad till
för besvarande av
socialnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre I seförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2019-L0-23

Medborgaförslag lnlämnad av Dnr lnkom Status

Medborgarförslag om skyltar
på de mest cykeltrafikerade
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
för de oskyddade cyklisterna

lesper
Andersson

KS20tB/342 2018-05-15

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen

Lennart Nor6n KS 2018/3ss 20rB-05-24
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuga i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Vledborgarförslag om
larthinder på e O

Lundqrensqatan i Mellerud
lnger Claesson KS 2018/49s 2018-08-14

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Åsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/569 2018-09-2s
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att
celebrera tidigare fullmäktigen
genom namn, årtal, foto etc.
i plenisalen i Tingshuset

Karl-Axel
Nordström

KS 2018/586 2018-10-02

Utreds av
kommun-
styrelseför-
valtninqen

Medborgaförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återuinningscentral

Carina Blad-
Eriksson

KS20t9l677 2018-11-12
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om utökad
hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -

Järnvägsgatan i Mellerud

Ingvar Lisius KS2019167 20L9-02-L4

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgaförslag om att byta
ut Kroppefjällsfilmen på

biblioteket mot den nya digitala
och uppdaterade versionen

Kent Larsson KS 2019/1Bs 2019-04-01

Overlämnad till
För besvarande av
kultur- och
utbildninqsnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 295.
. Kommunstyrelsens beslut 2019-10-16, 5 205

FöREDRAGNINGSLISTA

2019-10-23

Medborgalförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om att
Melleruds kommun anställer en
person som ger stöd till
personer med syn- och/eller
hörselnedsättninq

Christina
Ericsson

sN 2019/98 2019-04-10

Overlämnad till
tör besvarande av
socialnämnden

Medborgarrörslag om att
snygga till f,d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh KS 2019/341 2019-06-1 1

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå
Lars-Göran
Iohansson

KS 2019/345 2019-06-20
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

Jesper
Lundquist

KS20L9l4L6 2019-08-19
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgaförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

KSZOL9|443 2019-09-06
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgaförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU

Marie Dahlin K520191460 20L9-09-t7
Utreds av
kommunstyrelse-
förvaltningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
28

s 20s

Redovisning av obesvarade medborgaförslag

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet, I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap

5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Följa nde med borga förslag a n mä ls som obesva rade :

Medborgatförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgafförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
För allmänheten dagtid

Paula
lacobsson

K520171327 2017-06-08
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

N4edborgarförslag om att en

rykelbana byggs från Mellerud
lill Håverud

Ulf Claesson K520171636 20t7-IL-n
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att
vårdnadsutredningar,
gällande att statistik över
utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras

Merja Voimäki KS 2018/154 2018-03-07

överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Medborgarförslag om
hundrastgård i Mellerud

Maria Ihr6n KS 2018/170 2018-03-09
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

Carina
Bengtsson

KS 2018/213 20L8-03-27
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om att
Melleruds kommun gör den
öppna verksamheten inom
socialpsykiatrin tillgänglig
även på helger

Lennaft Tysse sN 20LBl77 2018-03-28

Overlämnad till
för besvarande av
socialnämnden

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
29

Medborgatförslag Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgaförslag om skyltar
på de mest cykeltrafikerade
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
För de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

KS 20181342 2018-05-15

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

lv{edborgarförslag om
papperskorg vid
konstgräsplanen

Lennaft Nor6n KS 2018/3ss 2018-05-24
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om en
vägsträckning för gångtrafik
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuqa i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-05-28

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgatförslag om
tarthinder på P D
Lundgrensgatan i Mellerud

lnger Claesson KS 2018/495 2018-08-14
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Åsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/569 2018-09-2s
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om att
celebrera tidigare fullmäktigen
genom namn, årtal, foto etc.
i plenisalen i Tingshuset

Karl-Axel
Nordström

KS 2018/sB6 2018-10-02

Utreds av
kommun-
styrelseför-
valtningen

Medborgarförslag om utökade
öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral

Carina Blad-
Eriksson

KS20LBl677 20LB-7r-t2
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgaförslag om
seniorkort i hela regionen för
pensionärer över 65 år

Claes
Sandström

KS 2018/7s0 2018-12-18
Beslut KS 16/10

Medborgarforslag om utökad
hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -
lärnvägsgatan i Mellerud

Ingvar Lisius KS 2019167 L9-02-14

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgaförslag om att byta
ut Kroppefjällsfilmen på

biblioteket mot den nya digitala
cch uppdaterade versionen

Kent Larsson 2019/1Bs 19-04-01

Överlämnad till
för besvarande av
kultur- och
utbildninqsnämnden

Justerandes sig Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-10-16

sida
30

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 295

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Medborgafförslag lrntarn"a "u
Dnr Inkom Status

1.n'.,*,nu

lr'.i."on

Medborgaförslag om att
Melleruds kommun anställer en
person som ger stöd till
personer med syn- och/eller
hörselnedsättning

sN 2019/98 2019-04-10

Överlämnad till
för besvarande av
socialnämnden

lvonu stooon
I

Vledborgarförslag om att
snygga till f.d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

KS 20L9134L 2019-06-1 1

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om utegym i lmrs-coranSunnanå lJohansson
KS 2019/345 2019-06-20

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

1,",0",.

lLundCuist

KS 2019/416 2019-08-19
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarforslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

lYuonn" o.h
lSteefan
lMårtensson

KS 20L9/443 2019-09-06
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU |t,," 

Dahrin K520191460 2019-09-17
Utreds av
kommunstyrelse-
törvaltninqen

Justerandes s gn Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida

34

s 29s

Redovisning av obesvarade medborgaförslag

Arbetsutskoftets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktiges ordförande tillsammans med kommunchef kan, utan föregående beredning,
överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet, I de fall ärendet är
principiellt eller av större vikt för kommunen får beslutanderätt inte överlåtas (se KL 3 kap

5 9) Om beslutanderätten överlåts ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som
kommer att handlägga ärendet.

Medborgaförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det förslaget
väcktes.

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
kommunstyrelsen och nämnderna inte har berett färdigt. Redovisningen ska göras på

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober,

Följa nde medborga rförslag a nmä ls som obesva rade :

Medborgaförslag Inlämnad av Dnr lnkom Status

Medborgarförslag om lekplats i

Dals Rostocks tätort tillgängligt
för allmänheten dagtid

Paula
Jacobsson

KS2017/327 2017-06-08
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgaförslag om att en

rykelbana byggs från Mellerud
till Håverud

Ulf Claesson KS 20L7/636 20L7-1L-10
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgaförslag om att
vårdnadsutredningar,
gällande att statistik över
utredningarnas förslag ska
tas fram och publiceras

Merja Voimäki KS ZILB|rs4 2018-03-07

överlämnad för
besvarande till
socialnämnden

Medborgarförslag om
hundrastgård i Mellerud

Maria lhr6n KS 20LB/170 2018-03-09
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om en större
hundrastgård i Mellerud

Carina
Bengtsson

KS 2018/213 20LB-03-27
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om att
Melleruds kommun gör den
öppna verksamheten inom
socialpsykiatrin tillgä nglig
även på helger

Lennat Tysse sN 2018/77 2018-03-28

Överlämnad till
förbesvarande av
socialnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019- 10-01

sida

35

Medborgadörslag Inlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om skyltar
på de mest cykeltrafikerade
vägarna för att påminna bilister
att de behöver visa mer hänsyn
För de oskyddade cyklisterna

Jesper
Andersson

KS 20tB/342 2018-05-15

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
papperskorg vid
konstqräsplanen

Lennart Nor6n KS 2018/3ss 2018-05-24
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgadörslag om en
vägsträckning för gångtrafi k
mellan Violvägen och
Kroppefjälls hotell och
vandrarhem och Kroppefjälls
barnstuga i Dals Rostock

Dan Pettersson KS 2018/360 2018-0s-28

Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
tarthinder på P O
Lundqrensqatan i Mellerud

Inger Claesson KS 2018/495 2018-08-14
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning i

Äsensbruk

Valentina
Berisha

KS 2018/569 2018-09-25
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om att
celebrera tidigare fullmäktigen
genom namn, årtal, foto etc.
i plenisalen i Tingshuset

Karl-Axel
Nordström

KS 2018/s86 2018-10-02

Utreds av
kommun-
styrelseför-
valtninqen

Medborgarförslag om utökade
öppetLider på Hunnebyns
återvinningscentral

Carina Blad-
Eriksson

KS 20LB/677 20rB-L7-12
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarforslag om
seniorkort i hela regionen för
pensionärer över 65 år

ndström
KS 2018/750 L2-TB

Förslag KSAU 1/10

Medborgarförslag om utökad
hundrastgård i området mellan
Viaduktgatan - Storgatan -

lärnväqsqatan i Mellerud

Lisius 2019167 t9-02-14

Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ningen

Medborgarförslag om att byta
ut Kroppefjällsfilmen på
biblioteket mot den nya digitala
och uppdaterade versionen

Kent Larsson KS 2019/18s 2019-04-01

Overlämnad till
förbesvarande av
kultur- och
utbildninqsnämnden

sterandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄO CSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2019-10-01

sida
36

Medborgatförslag tnlämnad av Dnr Inkom Status

Medborgarförslag om att
Flelleruds kommun anställer en
person som ger stöd till
personer med syn- och/eller
hörselnedsättning

Christina
Ericsson

sN 2019/98 2019-04-10

Överlämnad till
lörbesvarande av
socialnämnden

Medborgarförslag om att
snygga till f,d. lekplatsen vid
Södergatan i Mellerud

Mona Skoogh KS 2019/341 2019-06-11
Utreds av samhälls-
byggnadsförualt-
ninqen

Medborgarförslag om utegym i

Sunnanå
Lars-Göran
lohansson

KS 2019/34s 2019-06-20
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om
motorcrossbana i Mellerud

lesper
Lundquist

KS 201914t6 2019-08-19
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ninqen

Medborgarförslag om åtgärder
på Råggatan i Mellerud

Yvonne och
Steefan
Mårtensson

KS 20191443 2019-09-06
Utreds av samhälls-
byggnadsförvalt-
ningen

Medborgarförslag om att öka
demokratin och förståelsen
om EU

Marie Dahlin 20t91460 19-09-t7
Utreds av
kommunstyrelse-
lörualtninqen

Förslag till beslut på sammanträdet

Förste vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Förste vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

20L9-rO-23

ARENDE 14

Nytillkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas fram och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Motion om att uppdatera kommunens vision och mål

Dnr KS 2019/500

Motion om att uppdatera kommunens
persona lförsörj n i n g s pla n.

Dnr KS 2019/501

Beslutsunderlag

r Motioner.

Inlämnad av

Michael Melby (S)

Michael Melby (S)
Marianne Sand Wallin (S)
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MOTION
Mellerud 2079-tO-74

Melleruds kommun - den socialt hållbara kommunen
Uppdatera kommunens vision och mål

Bakgrund:

Mario Väsquez fick ivåras i uppdrag att ta in förslag från samtliga partier inför arbetet med en ny

vision för kommunen. S-gruppen lämnade förslag och fram tills 2019-09-24fanns inga andra förslag.

I samband med presidiedialogen kring budget2020 genomfördes på initiativ av kommunstyrelsens

ordförande, Morgan E Andersson, ett grupparbete över blockgränsen för att behandla frågan. Vi från

S framhöll värdet av att i frågan ha så bred politisk förankring som möjligt.

Vår syn:

Socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige känner oro över att det har tagit så lång tid att ta
fram en ny vision och nya mål för mandatperioden för fullmäktige.

Under förra mandatperioden genomfördes stora förändringar av kommunens styrsystem samt

trygghets- och säkerhetsarbetet. Stödet till chefer och ledare utvecklades och det viktiga arbetet med

att ta fram en ny översiktsplan var högt prioriterat av både tjänstemän och partiernas

representanter.

S-gruppen yrkar att:
Den politiska majoriteten med det snaraste inbjuder in till breda politiska samtal i syfte att ta fram

ett förslag till vision och nya mål för kommunfullmäktigen.

I det fall detta inte görs S-gruppens förslag, som varande det enda, fastställs. (Se bilaga)

Bilaga:

S-gruppens ftlrslag:

Vision
Mellerud är en kommun där varje invånare, oavsett ålder och bakgrund, ges möjlighet till ett gott liv,
och kan känna sig trygg, sedd och respekterad.

Kommunfullmäktiges mål
o \,ri måste vi ha med ett mål om trygghet och säkerhet.
. Full sysselsättning, genom ett varierat näringsliv och goda pendlingsmöjligheter.
. Ett mål kring differentierat boende som täcker behovet.
. Fullgod kommunal service som uppfuller både lagkrav och invånarnas ftirväntningar
. En ekonomi i balans med medvetna prioriteringar.
. Kommunen ska erbjuda trygga arbetsplatser där de anställda kan växa och utvecklas.

L
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MOTION

Mellerud 2o1s-10- 14

Melleruds kommun - den goda arbetsplatsen

Uppdatera kommunens personalft)rsörjningsplan

Socialdemokratiska gruppen, kommunfullmäktige i Mellerud, känner en stark oro inftir de

olika personalpolitiska ställningstaganden som den nuvarande majoriteten ger uttryck ftir. Det
framgår tydligt att en satsning på vissa tjänster inom kommunen som anges som

nyckelgrupper ska lockas att ta anställning i vår kommun med extra beslutade ftjrmåner och
insatser.
När det gäller alla de viktiga arbetsuppgifter som dagligen utftirs direkt med våra medborgare

av personal, som friimst iir organiserade i Kommunalarbetareftirbundets verksamhetsområden,
pressas villkoren däremot nedåt till den absoluta miniminivån, enligt gällande avtal.
Detta sker här och nu framfor våra ögon utan någon större politisk och ideologisk debatt. Det
sker enligt uppgift eftersom marknaden kräver ökade resurser till nyckelpersoner, medan alla
våra välf;irdsarbetare i människors vardag sägs alltid finnas att rekrytera när kommunen har
behov.
Vi Socialdemokrater i kommunfullmåiktige menar att detta florhållningssätt både iir kortsiktigt
ogenomtiinkt och dessutom orättf?irdigt ftir alla som vill vara kommunens välftirdsarbetare i
framtiden.

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta :

o Att uppdatera kommunens Personalförsörjningsplan för att säkra personal-

försörjningen i kommunen och att kommunfullmäktige synliggör sitt ansvar som

yttersta representant som kommunens arbetsgivare.

o Att personalförsörjningsplanen breddas till att även omfatta verksamhetsområden

som inte tidigare prioriterats och att planen beslutas redan under 2020.

o När planen läggs fast ska svensk etablerad forskning inom områdena systematiskt

arbetsmiljöarbete, kompetensutveckling utan att göra karriär, hur ett bra och

stödjande chefskap och ledarskap ska gestaltas, ska ingå i Personalförsörjningsplanen

för dessa yrkesgrupper.

o När Personalförsörjningsplanen läggs fast skall föreskriften om organisatorisk och

social arbetsmiljö (AFS 2015:4) särskilt beaktas vad gäller arbetsbelastning, tydlig
arbetsorganisation, arbetstidernas förläggning får inte leda till ohälsa, klargöra att

kriinkande siirbehandling inte accepteras och kunskapskrav ftir chefer och arbetsledare
hur man ftirebygger och hanterar.

För Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin

/h2,/
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre I seförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2019-L0-23

ARENDE 15

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförualtningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

. Länsstyrelsens beslut 2019-10-01 om att utse Anna Sanengen (C) till ny ersättare
med anledning av Josip Kezics (C) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige,
Dnr KS 2019/369

o Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport 2019. Dnr KS 2019/506

o Riktlinjer för fakturering och krawerksamheten. Dnr KS 2019/505

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut januari - augusti 2019.
Dnr KS 2019/477
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