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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

Ko m m u nstyrelsefö rva lt n i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-05- 19

ÄRenor 1 Dnr KS 2015/53

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult,

Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-LL-L?- 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0I - 2OZI-03-15. De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och Wå granskningsutlåtanden.

Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
deta ljpla nen för Sa pph ult verksam hetsom råde.

Beslutsunderlag

. Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)

. Byggnadsnämndens beslut 202L-03-24, g 40.
o Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-04-20,5 141.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, 5 106,

BILAGA och ARBETSMATERIAL
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
22

s 106 Dnr KS 2015153

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

I samband med att detaljplanen for handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen for Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.

Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-11-lZ - 2018-12-11, Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0L - 2021-03-15. De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två granskningsutlåtanden.

Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
deta ljpla nen för Sa pph ult verksam hetsområde,

Beslutsunderlag

. Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)
e Byggnadsnämndens beslut 202I-03-24, 5 40.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-20, S 141.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO CSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
202r-04-20

sida
13

S 141 Dnr KS 2015/53

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3) enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den
befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området
för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.

Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-1L-L2 - 20I8-I2-LL. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-01 - 2021-03-15. De inkomna
synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två granskningsutlåtanden.

Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena

och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att anta
detaljpla nen för Sa pph u lt verksam hetsom råde,

Beslutsunderlag

e Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verkamhetsområde (Sapphult 1:3)
o Byggnadsnämndens beslut 202L-03-24,5 40.
. Komm u nstyrelseförua ltni ngens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för
Sapphult verksamhetsområde (Sapphult 1 : 3) enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

n

r#tr
Utdragsbestyrkande
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-04-12 KS 2015/53

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör
0530-181 68
jonas.soderqvist@mellerud,se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Sapphult verksamhetsområde
(Sapphult 1:3)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Sapphult verksamhetsområde enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är
från 1991 och tillåter endast industri, Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan
efter vad som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra
den befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över
området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.

Planförslaget har varit ute på samråd under 2018-ll-I2 - 2018-12-11. Planförslaget har varit
ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-0I - 202I-03-15. De
inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två
granskningsutlåtanden.

Byggnadsnämndens beslutade den 24 mars 202I, $ 40, att godkänna granskningsutlåtandena
och godkänna detaljplanens antagandehandlingar samt att föreslå kommunfullmäktige att
a nta deta ljpla nen för Sapph u lt verksa m hetsom råde,

Beslutsunderlag
. Antagandehandlingar Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (Sapphult 1:3)
. Byggnadsnämndens beslut 202L-03-24,5 40.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelsefrirvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14887



MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnåmnden

SAM MANTRÄO CSP NOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-A3-24

sida

4

s40
Dnr 2015.25.21{

SAPPHULT 1:3
Ny detaljplan för Sapphult verksamhetsområde

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnäm nden besluta r att godkän na g ra nskningsutlåtandena.

2. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanens antagandehandlingar,

3. Byggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullrnåktige att anta detaljplanen för
Sapphult verksam hetsområde.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft
har intresset for marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från
1991 och tillåter endast industri, Syftet med en ny detaljplan är att anpasså detaljplan efter vad
som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den befintliga
detaljplanen for Sapphult, men bedömer atl det krävs en ny detaljplan över området för att
uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.
Planforslaget har varit ute på samråd under 2018-11-I2 - 2018-12-11.
Planförslaget har varit ute på granskning under 2020-03-02 - 2020-03-30 och 2021-03-01 -
2021-03-15. De inkomna synpunkterna har sammanfattats i en samrådsredogörelse och två
granskningsutlåtanden,

Beslutsunderlag
r Planförslag, antagandehandlingar

o Detaljplan
o Planbeskrivning

. Samrådsredogörelse
r Granskningsutlåtandel
r Granskningsutlåtande2
. Gestaltningsprogram

Skälför beslutet
, Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 18 g
. Beslut om planuppdrag, KSAU g 35i 150210

Avgift
Kostnaderna hanteras inom kommunens avsatta medel för upprättande av
detaljplaner.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige.

*,{-
Justerandes sig Utd ragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n 2021-05-19

ARENDE 2 Dnr KS 202t1226

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020
års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2020.

DMEK redovisar ett positivt resultat på I,7 mk, vilket är 1,9 mkr bättre än budget, Den stora
budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-l9 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn
på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning.

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2021, vilket kräver
behov av extra resurser 2021.

Soliditeten har ökat med ca 9 o/o till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det egna
kapitalet motsvarar ca LS o/o av DMEF:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i förhållande
till de ekonomiska risker som DMEF har även om man tar hänsyn till att DMEK har en
tillsynsskuld.

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen i

kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppffllda.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020
r Dalslands miljö- och energinämnds beslut 2021-03-25, g 16
. Kommunstyrelseförvaltn ingens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, 5 148
r Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, 5 93

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
4

se3 Dnr KS 20211226

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020
års verksamhet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Morgan E Andersson (C), Eva Pärsson (M), Michael Melby (S) och
Thomas Hagman (S) i handläggningen av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEK) har översänt årsbokslut för 2020

DMEK redovisar ett positivt resultat pä I,7 mk, vilket är !,9 mkr bättre än budget, Den stora
budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn
på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning.

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2021, vilket kräver
behov av extra resurser 2021.

Soliditeten har ökat med ca 9 o/o till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det egna
kapitalet motsvarar ca L5 o/o av DMEK:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög iförhållande
till de ekonomiska risker som DMEK har även om man tar hänsyn till att DMEK har en
tillsynsskuld.

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv, Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen i

kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts, Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppffllda.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020
r Dalslands miljö- och energinämnds beslut 202L-03-25, S 16
o Kom m u nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 202I-05-04, 5 148

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands
miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2020
års verksamhet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

4
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-05-04

sida
3

S 148 Dnr KS 202U226

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2O2O

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEF) har översänt årsbokslut för 2020.

DMEK redovisar ett positivt resultat på t,7 mk, vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora
budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-l9 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter,
ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning från staten för tillsyn
på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning.

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det myndighetsrelaterade
arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner. Det innebär att en
tillsynsskuld överförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under 2021, vilket kräver
behov av extra resurser 2021,

Soliditeten har ökat med ca 9 o/o till 35,2o/o och det egna kapitalet uppgår till 5,4 mkr. Det egna
kapitalet motsvarar ca L5 o/o av DMEF:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i förhållande
till de ekonomiska risker som DMEF har även om man tar hänsyn till att DMEF har en
tillsynsskuld.

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets
verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har målen i

kontrollplanen fcir livsmedelskontroll uppnåtts, Flertalet av målen i tillsynsplanen, avseende
tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppfyllda.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds årsbokslut 2020
o Dalslands miljö- och energinämnds beslut 202L-03-25, 5 16
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att lämna över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

es sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Dalslands Miljö- och energiförbund bokslut för 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Dalslands

miljö- och energiförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet for
2020 års verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund (DMEK) har översänt årsbokslut för 2020.

DMEK redovisar ett positivt resultat p31,7 mk, vilket är 1,9 mkr bättre än budget. Den stora

budgetawikelsen beror på effekter avseende Covid-19 som tillfälligt sänkta

arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader, VAB-frånvaro hos personalen, ersättning

från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre kostnader för utbildning.

Till följd av situationen med coronapandemin har betydande delar av det
myndighetsrelaterade arbetet inte kunnat utföras i enlighet med gällande verksamhetsplaner.
Det innebär att en tillsynsskuld öveförs till 2021. Denna tillsynsskuld behöver hanteras under
2021, vilket kräver behov av extra resurser 2021,

Soliditeten harökat med ca 9 o/o till 35,2o/o och detegna kapitalet uppgårtill 5,4 mkr. Det

egna kapitalet motsvarar ca 15 o/o av DMEK:s årliga kostnader, vilket kan anses som hög i

förhållande till de ekonomiska risker som DMEK har även om man tar hänsyn till att DMEK har

en tillsynsskuld,

Förbundet lever upp till god ekonomiskhushållning ur ett finansiellt perspektiv. Förbundets

verksamhet har bedrivits inom erhållna kommunbidrag. Gällande verksamhetsmålen har

målen i kontrollplanen för livsmedelskontroll uppnåtts. Flertalet av målen itillsynsplanen,
avseende tillsyn enligt miljöbalken och angränsande lagstiftning, bedöms uppfyllda,

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbund årsbokslut 2020
. Dalslands miljö- och energinämnd beslut 202I-03-25, g L6

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse
Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-04-16 K5202U226

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se12



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 3

Dalstands Mitjö
& Energiförbund

Sammantrådesdatum

:2D19=tit+1 2.o?l -öY 'lg

Dnr: 2A2A/1323.ADMDMEF g 4

Årshokslut 2O2O

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa Årsredovisningen för år ZA2A.
Mtljö- och energinämnden har 2A2t'7O3-25 behandlat sin det i
bo[slutet. - t1 

A*roÅ, . ti-olrlirrriti 
,

Årsbokslut överlämnas till revisorerna för granskning V

Direktionen-ulpOdrar till förbundschefen att i särskild skrivelse
överlämna frägan om beviljande av ansvarsfrihet för år 2020 till
medlernskommunerna.

Para g rafen aRses omedelbart justerad.

Sammanfattning av bokslut 2O2O

Bokslut 2O2A för Dalslands miljö- och energiför'bund är framtagen av
förbundscheflmiljö-& energichef i samarbete med ekonomienheten i

Melleruds kommun,

Förbundet uppvisar ett positivt nettoresultat motsvarande 1 683 000
kr för 2A7O.

Det positiva resultatet beror på fö$ande faktorer:
. Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av;

reducerade a rbetsg iva ravgifter och ersättn ing för
sj u ktönekostnader med anled ning av coronapandemin.
Kraftigt ökad VAB-frånvaro hos personalen till fö$d
av coronapandemin sarnt oväntat personalbortfall under
perioden (bland annat vikarie som slutade i förtid).
Personalbortfallen bedörndes inte möjliga att ersätta på grund
av restriktionerna kring coronapandemin sarnt då den
ekonomiska situationen var mycket osäker (åtminstone fram
till maj månad 2A2Cl.
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Dal,stands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL 4

Sammantrådesdatum

Z6ffia|- ZOZ\ -oY- 15

forts. $ 4

Ekonomisk ersättning från regeringen för tillsyn mot trångsel
på serverin-gsståften (ersättningeni storlek var okänd under
första halvåret 2020)
Lägre kostnader än budgeterat för utbildningsinsatser på
grund av coronapandemin.
Lågre kostnader än budgeterat för miljö- och
energinämnden.
Extra medel avsatta för utueckling av det miljö- och
energistrategiska arbetet (185 tkr) under 2020 har inte
använts. Dessa rnedelavses anv€ndas tifl projektet;
Grö n i nfrastruktu rp I a n e ri n g ac h e kosyste mtj ä n ste r u nder
2621 aeh framåt.

Till följd av situationen med eoronapandemin har betydande delar
av det myndighetsrelaterade arbetet men även delar av det
strategiska aråetet inte kunnat utföras i enlighet med gållande
verksamhetsplaner. För det myndighetsreglerade arbetet innebär
detta att en tillsynsskuld överförs titl 2O21.

Eeredning:
Presidium 2021-03-31
Förbundschefens förslag till beslut
Miljö- och energinämnden 2AZL-O3-25, 5 16

fxpedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun

a

a

a
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DALSLANDS MILTö-
ocH ENERGTnÄuno

sAM MAnrnÄoEspRoroKoLL 4

Sammantrådesdatum

202L-03-25

DMEN g 16

Ärsbokslut 2O2O

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar att anta helårsbokslut Z02A för miljö- och
energinåmndens verksamhet och lämnar förslaget till direktionen för
faststållande.

Ärendet
Förbu ndschefen/m iljö- och energ ichefen redovisar förslag till
helärsbokslut 2020 för Dalslands miljö- och energiförbund.

Beredning:
Presidium 2021-03-11
Förbu ndschefen/m i ljö- och energ ichefens förslag ti ll besl ut

Expediering
Direktionen

Justerandes sign Utdragsbesty*ande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-05-19

ARENDE 3 Dnr KS 20211208

Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn in g 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för är 2020.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2020.

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr, Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o, Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång sikt föruäntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 202L finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet ÅfR, Stod för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-O.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för är 2020.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202I-03-23, 5 4.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 202I-04-20,5 134.

. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, 5 94

BILAGA

16



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
5

se4 Dnr KS 20211208

Sa m o rd n i n g sfö rb u n d et Vä n e rs bo rg / M e I I e ru d, å rs red ovi s n i n g 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkän ner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2020.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Deltar ej
Daniel Jensen (KD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksa m hetsbe rättelse och revis io n sberättel se f ör 2020.

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat å rsredovisni ngen och til lstyrker ansvarsfri het.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det iverksamhetsplan och budget för 202L finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet Ät<R, StoO för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-0.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för tr 2020.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202I-03-23, E 4.

. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-04-20, g 134.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkä n ner Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud å rsredovisning för tr 2020.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verkamhetsåret 2020.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

J ustera sign 4- Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202t-04-70

sida
6

s 134 Dnr KS 20211208

Samord n ingsförbu ndet Vänersborg / Mel lerud, å rsredovisn ing 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2020.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
ve rksa m hetsbe rätte lse och revis ion sberätte lse f ör 2020.

Förbundets revisorer har granskat årsredovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet.

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 o/o, Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget kapital
för samordningsförbund. På lång siK förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad det
nationella rådet rekommenderar, då det i verksamhetsplan och budget för 202I finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet,

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet ÄfR, Stod för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020,
ALL-In för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-0.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2020.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 2021-03-23, 5 4.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1, god kä n ner Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud årsredovisn ing för år 2020.

2, beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2OZ[-O4-O7 K5202L1208

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www,mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Sa mordn i ngsförbundet Vä nersborg / Mel lerud, å rsredovisn i n g 2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds komm un

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2O20.

2. beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud ha r överlä m nat å rsredovisn ing,
verksa m hetsberätte I se oc h revision sberättel se f ör 2020 .

Förbu ndets revisorer ha r g ra nskat å rsredovisn i ngen och ti llstyrker a nsva rsfri het,

Samordningsförbundet redovisar ett positivt resultat med 103 tkr. Det positiva resultatet
innebär att det egna kapitalet ökar och soliditeten uppgår vid årsskiftet till 89 %. Detta är
betydligt högre än nationella rådets rekommendation om storlek för sparade medel/eget
kapital för samordningsförbund. På lång sikt förväntas förbundet hålla sig inom ramen för vad
det nationella rådet rekommenderar, då det i verkamhetsplan och budget för 2021finns ett
planerat underskott som kommer minska det egna kapitalet.

Under året har följande individinriktade samt strukturövergripande insatser och aktiviteter
pågått: Arbetsrehabteamet, Hälsostöd i Mellerud, Samverkanskoordinator i Mellerud,
Arbetsrehabteamet ÅKA, Stöd för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag 2020, ALL-In
för utrikesfödda främst kvinnor, Pilotprojekt Våld i nära relationer och Samverkan SIG-O.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets iVänersborg/Mellerud årsredovisning och revisionsberättelse
för är 2020.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslut 202t-03-23, g 4.

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförva ltnin gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148819



Page I of 1

Från: Ann Kickeus <Ann. Kickeus@trollhatta n.se>

Skickat: den 6 april 2O27 t6:42
Till:' koncernkontoret.diarium @vgregion.se';'ann ika.ek@vgregion.se';
'koncernekonomi@forsakringskassan.se';'Silvija Mehrstam'<silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se>;
'eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se'; 'Lantz Sofia (1485)'<sofia.lantz@forsakringskassan.se>;

'hsn.norra@vgregion.se'; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; 'kommun@vanersborg.se'
<kom m u n @va ne rsborg.se>
Ämne: Ärsredovisning2O2O med bilagor Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Hej medlemmar till Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud!

Här kommer 2020 års årsredovisning med bilagor. Tacksam ftir återkoppling angående beslut om
ansvarsfrihet. Behöver ni mer eller undrar över något så hör gärna av er.

Samordningsftjrbundet /Ann Kickeus

Ann Kickeus

Förbundschef för:
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan
samt:
Sa mord ningsförbundet Vä nersborg/Mellerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
46L 83 Trollhättan

Besö ksa d ress: Öste rlå ng gaLan 47 i Trol I hätta n

Telefon: 0520-496949

www.softleg.se
www.samverkanvg.se

http.,llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:l&FILEREF:275658&frame:1 2021-04-08
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SAMORDNINGSFöRBU NDET VÄN ERSBORG/M ELLERUD

PROTOKOLLS utdrag
Styrelsemöte Samord n i n gsförbu ndet Vä nersborglMellerud

den 23 mars 2021

Dag: Tisdag den 23 mars 2021

Tid: 9.00 - 12.00

Plats: Österlånggatan 47 i Trollhättan samt Teams

Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

Ersättare:
Joakim Sjöling
Daniel Jensen

(vGR)
(AF)

(Vänersborgs kommun)
(FK)

(vcR)
(Melleruds kommun)

deltar via Teams

deltar via Teams
deltar via Teams

deltar via Teams $ 1-4

deltar vid $ 5

Ovriga:
Ann Kickeus, forbundschef
Martin Jansson, verksamhetsutvecklare
Nina lsoaho, ekonom
Äsa Berner, samordnare VIN projektet

$ 4 Arsredovisning med bilagor 2020

Arsredovisning for verksamhetsåret 2020 med bilagor har sänts ut infor dagens möte. KPMG

har granskat verksamheten samt därefter upprättat en granskningsrapport som styrelsen fått

utsänt för läsning inför mötet. Ett digitalt avrapporleringsmöte tillsammans med KPMG, vald

revisor, förbundets ekonom från Västra Götalandsregionen och förbundschef har genomförts

den 11 mars, Förbundschef och ekonom beskriver årsredovisningen i ett bildspel som avslu-

tas med ett förslag till beslut.

Styrelsen for Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beslutar:

att godkånna för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upprättad

årsberättelse och årsredovisning 2020 med bilagor

att årsredovisning för 2A20 samt dess bilagor skall överlämnas till forbundets

medlemmar; Vänersborgs kommun, Melleruds kommun, Försäkringskassan,

Arbetsförmedlingen samt till Västra Götalandsregionen 
.,

_,i ./
j*,'..

Trollhättan 30 mars 2021 ' Änn Kickeus /förbundschef
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202r-05-L9

ARENDE 4 Dnr KS 20211220

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rätWisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rapporten är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppffllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för år 2020.

Beslutsunderlag

. Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande
Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

o Arbetsutskottets beslut 2021-05-04,5 I49.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, g 95.

BILAGA
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
6

S 95 Dnr KS 2021/220

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rätWisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Enligt rappoften har det inte framkommit några synpunKer om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rapporten är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppffllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för år 2020.

Beslutsunderlag

o Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-04, S 149

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.

r} Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-05-04

sida
4

5 149 Dnr KS 202L1220

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat,

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rapporten är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande och Kommunstyrelsen lämnar en
sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för är 2020.

Beslutsunderlag

o Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande,
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Revisionsrappoften Granskning av årsredovisning 2O2O

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen pröva om kommunens räkenskaper är
rättvisande samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens årsredovisning.

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med

lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat,

Enligt rapporten har det inte framkommit några synpunkter om att årsredovisningen inte lämnar
upplysningar om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning och att resultatet
inte är förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning. Enligt
rappoften är räkenskaperna i allt väsentligt räWisande och Kommunstyrelsen lämnar en

sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk
hushållning för tr 202O.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 med revisorernas utlåtande,

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-04-12 KS 20211220

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

I (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se25
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

2021-04-12

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige ftir kännedom

Gransknine av årsredovisning 2020

På uppdrag av oss har Kommunal Sektor inom PwC genomftrt granskning av årsredo-
visning 2020.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom
ett positivt resultat om 16,4 mkr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation och
utveckling är tillfredställande efter 2020 års resultat. Kommunen klarar två av de frra fi-
nansiella målen för 2020.I budgeten ftu 2020 beslutade fullmäktige, på grund av den
höga investeringsnivån, undantag för målupp$ullelse ftr två av de finansiella målen. Vil-
ket innebär att ftjr 2020 krävs atttvä av fyra finansiella mål ska nås för att uppnå god
ekonomisk hushållning.

Vi bedömer målupp$rllelsens för kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillräcklig
utifrån kommunstyrelsens redovisning.

Revisionsrapporten har behandlats på vårt möte den 12 april och vi har beslutat över-
sända den till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för käruredom.

För Melleruds kommuns revisorer

--)
,' - I ./

v?'@,h,4ä-*
Ingdr Råbere /
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-05-19

ÄRenor s Dnr KS 202L122L

Byggnadsnämndens reglemente, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl,a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

För att föfidliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det
önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån
direktiven rörande personalfrågor.

Skrivningen i reglementets kapitel 2- Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.

Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Beslutsunderlag

o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-O4, S 165.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, S 114
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
34

g 114 Dnr KS 202L1221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

För att föfidliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det
önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån
direktiven röra nde personalfrågor.

Skrivningen i reglementets kapitel 2- Perconaladministrativ ftirualtningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.

Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anstäld.

Beslutsunderlag

r Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 202t-05-04, 5 165

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zt-o5-o4

sida
25

s 16s Dnr KS 202L1221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar for kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

För att föfidliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det
önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån
direktiven rörande personalfrågor,

Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förualtningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår,

Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Beslutsunderlag

o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av
byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Byggnadsnä mndens reg lemente, revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

För att föfidliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration är det
önskvärt att en översyn av reglementet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån
direktiven rörande personalfrågor.

Skrivningen i reglementets kapitel 2- Personaladministrativ förualtningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som

arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.

Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-04-16 KS 202UZ2r

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se30



MELLERUDS KOMMUN KoM M U NAL TÖnTnTTNINGSSAM LING FI|K B
Titel

BYGG NADSNAM N DENS REGLEM ENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 26 maj 202I, $ xxx Sida
1:9Ersätter KF g 2B/2O2O Utbytt den Sign

BYGGNADSNÄMN DENS VERKSAM H ETSOMRÅDE

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna
i detta reglemente.

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet - med undantag
av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen - och har det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör
också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet.

Nämnden ska vidare handha tomtkö för egnahemstomter samt ansvara för fastställande av och
register över kommunens gatu- och kvaftersnamn samt annan namnsättning.

Byggnadsnämnden ska såsom ansvarig för plan- och byggnadsväsendet, i de delar nämnden berörs,
även fullgöra uppgifter enligt:

- Anläggningslagen (1973:1149)

- Ledningsrättslagen (L973:LL44)

- Fastighetsbildningslagen (1970:9BB)

- Lagen 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap

- Lagen (2006:545) om skyddsrum

- Förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig
myndighet

- Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning

I kap, Ansvarsområden

1S

Nämndens a nsvarsområden omfattar:

1. ffsisk planering - innefattar översiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,

2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,

3. byggkontroll och tillsyn, samt

4. mätning, kartproduktion och GlS-samordning

5. strandskyddsdispenser

Uppgifter

Demokrati och medborgarinflytande

2S

Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till uWeckling av den lokala
demokratin och till att medborgarnas perspektiv är i fokus.
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MELLERUDS KOMMUN KoM M u NAL rönrnrrNlNGSSAM LING FIIK B

Titel

BYGGNADSNÄM N DENS REGLEMENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 26 maj 2O2L,5 xxx Sida
2:9Ersätter KF 9 28/2020 Utbytt den Sign

Generellt

35
Nämnden ska inom sina ansvarsområden:

1. Ansvara fcir att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning.

2. Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden, För detta
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll,

3. Rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.

4. Föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt
över nämnden.

5. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.

6. Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas
på bästa möjliga beslutsunderlag.

4S

Utöver vad som anges i 1-3 55 ansvarar byggnadsnämnden för att

1. samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som
berörs av nämndens ansvarsområde,

2. med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar
som befinns påkallade,

3. lämna information till allmänheten om sin verksamhet,

4. verka för reformering av nämndens regelbestånd,

5. vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,

6. besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
sekretesslagen ( 1980 : 100),

7 . ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782)
och kommunens arkivstadgar, samt

B. fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar
till nämnden,

Särskilda uppgifter

s5
Nämnden ansvarar for de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och
annan därmed hörande lagstiftning.

I ärenden som avser fysisk planering ska samverkan och dialog om initiativ, genomförande och
ekonomi ske med kommunstyrelsen.

Nämnden svarar för tillsyn, prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning som
ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FI|K B

Titel

BYGGNADSNÄMN DENS REGLEM ENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 26 maj 202I, S xxx Sida
3:9Ersätter KF g 2B/2O2O Utbytt den Sign

Nämnden a nsvara r för brandsyn och sotningsverksamhet enligt räddningstjänstlagen.

Nämnden ska vidare:

1. Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

2. Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning

3. Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör
nämndens verksamhet,

4. övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter
och beslut.

5. Ta tillvara de möjligheter lagen ger att forenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Delegering från kom munfull mäktige

6S

Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden.

Diverse

- Mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Miliöbalken

MB 7 kap,

Upphävande av och dispenser avseende strandskyddet i samband med bygglovsärenden,

Plan- och byqglaoen

PBL 5 kap. 27 och 38 $

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 Qtår tillämpas

b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4 kap.
10 $), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (a kap. 9 $), placering och
utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 kap. 13 $),
markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar (4
kap, 6 $),

c) som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (områdesplaner, generalplaner etc.).

Byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens
genomförandetid (4 kap. 24 och 25 $$). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva
detaljplan före genomförandetidens utgång.

Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $ får tillämpas

b) som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4 kap. 42 $ 5a), och
om skyddsanordningar for att motverka störningar från omgivningen (4 kap. 42 $ 5b).
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c) som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell

beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. (områdesplaner, generalplaner etc.).

PBL 6 kap 5-B 5$

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande (5 och B $$) och att föra anmälan till
inskrivningsmyndigheten (6 och 7 $$)

PBL 6 kap 24 och 25 6Q

Att med ledning av de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna besluta om uttag av
gatukostnader,

Laoen om exploaterinqssamverkan B 6

Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan.

Fastiqhetsbild n i ngslagen

FBL5kap.3S3stycket

- Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt om inte kommunen är berörd som markägare.

FBL14kap,l$2stycket

- Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser om inte kommunen är berörd som markägare.

Anläogninqslagen 18 6

- Rätt att påkalla förrättning,

Lagen om skyddsrum

LOS3kap, 15

- Upplysningar och planer.

LOSTkap, 1$

- Förelägganden.

Övrigt

Lämna yttranden till statliga myndigheter avseende anläggningslagen, fastighetsbildning och

ledningsrätt inom strandskydd.

+5
ivare

- förhandla på byggnadsnämndens vägnar enligt 11 I I 5 oeh 38 5 Eagen om medbestämmande i

arbetslivet
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2 Kap. Nämndens arbetsformer

Nämndens sammansättni ng

1S

Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Presidiets sammansättning

2S

Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige'

Ersättarnas tjä nstgöri n g

In kallande av ersättare

3S

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare, Sekreteraren kallar ersättaren till
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen.

Tjä ns tgö rin g so rd n i n g m. m.

4S
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter
partitillhörighet. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare
valda ersättare om inte annat uttryckligen anges,

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen, Om

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker.

Deltagande i överläggn inga r
ss
Ersättare får delta i nämndens överläggningar.

Pres idiets fi'ä n s tg ö ri n g

6S

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste
ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en

längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

35



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FÖRFATTNINGSSAM LING FIIK B

Titel

BYGGNADSNÄM N DENS REGLEM ENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 26 maj 2O2t, $ xxx Sida
6:9Ersätter KF g 2B/202O Utbytt den Sign

Sammanträden

7g
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden

anser att det behövs.

Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie

sammanträde.

Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån
sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud,

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och

sekreteraren. Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans. Möjligheten att delta på distans

ska tillämpas restriktivt.

85
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

e5
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan föftroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen'

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen, I undantagsfall får kallelse ske på

annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.

Ordföranden

10s
Det åligger byggnadsnämndens ordförande att

. närmast under nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med uppmärksamhet
följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,

. främja samverkan mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga
nämnder samt

. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om
inte byggnadsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
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Växeltjänstgöring

115
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
paftierna.

Justering av protokoll

12S

Protokolljusteras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en

paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13S

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den

tidpunkt som har fastställts för protokollets justering.

Delgivning

14S

Delgivning med nämnden sker med ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden utser.

Undeftecknande av handlingar

1ss
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undeftecknas av ordföranden

eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av

anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegering

165

Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på

nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 $ kommunallagen får inte delegeras.

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden - om den så finner
påkallat - får underställa kommunstyrelsen ärenden för prövning'

17S

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegeringsordning som antas av nämnden.
Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår.

18S

Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade
kompetensinskränkningar.
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Namn och profilfrågor

le5
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även

andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen,

Förande av talan

20s
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat
avtal.

Utskoft

215
Nämnden har rätt att inom sig välja utskott. Utskott består av de ledamöter och ersättare som

nämnden bestämmer.

Ersäffare i utskott

225
Personlig ersättare ska näruara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast

förrättas.

Sammanträde i utskott

235

Utskott sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av

ledamöterna begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

249
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning

behövs.

Ordföranden och förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Jäv

2s5
I fråga om jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet motsvarande tillämpning för utskott.
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övrEa bestämmelser

265

I den mån utskottets uppgifter inte enbart avser beredning av ärenden gäller följande.

Vad som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder

att näruara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för
ordföranden i nämnden gäller i tillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har föreskrivits,

I fråga om förfarande vid fattande av beslu! protokollföring, protokolls innehåll och justering samt

reseruation gäller, äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande tillämpning.

Samrådsskyldighet

279
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster
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Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-05- 19

Äneruoe e Dnr KS 202112L4

Allmänna |okala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag tilländring under $ 20,fjärde stycket:

Nuvarande lydelse: lJnder tidsperioden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar wstas på Melleruds kommuns badplaBer (se 3 fl. Det ska vid dessa badplaRer
finnas tydlig skyltning om ftirbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltrd vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september,

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 5 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp,

Beslutsunderlag

o Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds
kommun.

o Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202L-04-20,5 133.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, 5 99
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-0s-05

sida
13

9ee Dnr KS 2021/2L4

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommunf
revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsftireskn'fter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag till ändring under $ 20, fjärde stycket:

Nuvarande lydelse: Llnder trdsperioden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 f). Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvi( Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september.

Samhällsbyggnadsförualtningen föreslår att $ 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp,

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifrer för Melleruds

kommun.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 202I-04-20, 5 133,

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M) och Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsftireskrifter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag till ändring under $ 20, fjärde stycket:

Nuvarande lydelse: under tidsperioden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 I. Det ska vid dessa badplaBer
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltid uara kopplade på de kommunala badplaherna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen.

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerand Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
202r-04-20

sida
5

5 r33 Dnr KS 2021/214

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun,
revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun
med föreliggande förslag till ändring under $ 20, fjärde stycket:

Nuvarande lydelse: Under tidsperioden från och med den I maj till och med den 31 september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplaBer (se 3 I. Det ska vid dessa badplatser
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplatserna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informatrbnstavla uppsatt av kommunen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas inom områden för de
allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvi( Näs badplats och Sundserud under tiden
1 maj - 30 september.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 5 20 i de kommunala ordningsföreskrifterna ändras
så att hundar tillåts vistas året runt inom de anvisade områden i anslutning till de kommunala
badplatserna. Det kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Även en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp,

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderade Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskn'fter för Melleruds

kommun.
. Kom mu nstyrelseförva ltni ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pärsson (M) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige fastställer Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Melleruds kommun med föreliggande förslag till ändring under $ 20,
fjärde stycket:

Nuvarande lydelse: IJnder tidsperioden från och med den I maj till och med den 3I september
får inte hundar vistas på Melleruds kommuns badplatser (se 3 9. Det ska vid dessa badplaBer
finnas tydlig skyltning om förbud av hundar.

Ny lydelse: Hundar ska alltid vara kopplade på de kommunala badplaBerna och får endast bada
på de badplatser där det tydligt framkommer på informatr'onstavla uppsatt av kommunen.

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

J sign Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Förslag om tilläggsbeslut; ändrad föreskrift för Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om att upprättat förslag till tilläggsbeslut om

ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds kommun.

Föreskriften som lyder " Under tidsperioden från och med den 1 maj till och

med den 31 september får inte hundar vistas på Melleruds kommuns
badplatser (se 3 6). Det ska vid dessa badplatser finnas tydlig skyltning om

förbud av hundar. "ändras till " Hundar ska alltid vara kopplade på de
kommunala badplatserna och får endast bada på de badplaHer där det
tydligt framkommer på informationstavla uppsatt av kommunen"

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får idag hundar inte bada på

de a I I männa badplatserna. Sam häl lsbygg nadsförvaltn i ngen föreslå r att
föreskrifterna ändras så att hundar får bada på de allmänna badplatserna
men på bestämda platser.

Beslutsunderlag
. Föreskrifter för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Melleruds

kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar idag inte vistas
inom områden för de allmänna badplatserna Vita Sannar, Strömmersvik,
Näs badplats och Sundserud under tiden 1 maj - 30 september.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att $ 20 i de kommunala
ordningsföreskrifterna ändras så att hundar tillåts vistas året runt inom de
anvisade områden i anslutning till de kommunala badplatserna. Det
kommer skyltas för att tydligt särskilja hundbadet från de allmänna
badplatserna. Aven en skylt med ordningsregler kommer att sättas upp.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
202r-04-09 KS 20211214

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se43
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Här redovisas till vem beslutet ska skickas

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-04-09 KS202rl2L4

Patrik Storm
Enhetschef Gata-Park
0s30-18394
patrik.storm@mellerud.se

Sida
2 (2)

44



MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL röRTnTTNINGSSAM LING Flik o
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ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN

Fastställd av KF 6 23 Den 22 alril2OL4 Sida
1:5Ersätter q 30/2013 Utbvtt den Siqn

Melleruds kommun föreskriverföljande med stöd av 1 $ förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993 :L6L7).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1g
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i

3 kap ordningslagen (1993: l6L7).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Melleruds kommun ska upprätthållas.

2S
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
1 kap 2 $ första stycket 1- 4 ordningslagen, om inte annat anges.

För områden som Melleruds kommun har upplåtit till torghandel gäller också Mellerud
kommuns föreskrifter om torghandel. För uteserveringar gäller-även riktlinjer för
uteserveringar i Melleruds kommun. När det gäller lagen om gångbanerenhållning och
skyltni n g finns ytterl i gare föreskrifter.

3S
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av L kap 2
g andra stycket ordningslagen ska följande områden jämställas med offentlig plats:

o Melleruds Resecentrum med vänthall. (Allmänheten har endast tillträde till vänthallen
under angivna öppettider. Om en obehörig bereder sig tillträde till vänthallen under
övrig tid ialler detta under brottsbalkens bestämmelser om olaga intrång.)

. Sunnanå hamn

. Dalsland Center

. Fastigheten Nornan 2 (Tingshuset)

. Följande skolgårdar: Nordalsskolan, Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet,
Kaiolinerskolan, Fagerlidskolan, Dais Rostocks skola, Åsens skola och Åsebro skola

. Följande idrottsanlSggningar: Rådavallen, Brunnsvallen, Håvåsen samt Rudevi

. Följande kommunala badplatser: Vita Sannar, Strömmersvik, Näs badplats och
Sundserud

. Följande motionsspår beläget i: Äsensbruk, Dals-Rostock och Vita Sannar

fl;." polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 g, IO5, 11 5, 12 $ och 13 $,
15 5, 16 g och 17 5, bör berörda förvaltningar inom Melleruds kommun ges tillfälle att
yttra sig.

Lastning av varor

s5
ViJ lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts förtillfälliga olägenheter
genom damm, spill eller Aåtigt tut<t.
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Fastställd av KF 6 23 Den 22 april2Ol4 Sida
2:5Ersätter 6 30/2013 Utbytt den Siqn

Avlastning och tillfällig uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.

Schaktning, grävning och dylikt

6S
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor,
schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt
att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7S
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålnlng och nitning, får inte ske mellan kl.22.OA och kl. 07.00 utan
polismyndighetens ti llstånd.

Containrar

8S
Tillstånd till uppställning krävs enligt 3 kap 15 ordningslagen. Ägaren eller
nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är
skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn,
adress och telefonnummer.

Vid utplacering av containrar ska brandskyddsaspekter beaktas och hänsyn ska tas till
framkomligheten och tillgänglighet för motor-, gång- och cykeltrafiken.

Markiser, flaggor och skyltar

105
För uppsättning av anordning som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet
på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten, (SFS 1998:814).
Skyltning av detta slag ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att
använda området. (PBL 2010:900, kap 2, 6 9, punkt 7)

Affischering

11 S
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig
plats.

e5
Markiser. flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana
(trottoar) eller cykelbana på lägre höjd än 2,60 meter eller över en körbana på lägre höjd
än 4,50 meter. För skyltning inom detaljplanelagt område kråvs bygglov.

Skyltning med hänsyn till funktionshindrade
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Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningarsom är avsedda för detta ändamå|. Inte heller krävs tillstånd för
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser
näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

125
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande, utan tillstånd av
polismyndigheten.

o
pa

Insamling av pengar

135
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning

När insamlingen sker i samband med framfrjrande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

14S
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats, annat än, i samband med
tiilåten servering. Förbudet gäller fer på allmän plats samt inom de områden som nämns
i 3 $ samt kommunala lekplatser.

Ambu lerande försäljning

ls5
Ambulerande försäljning på offentlig plats, enligt 3 5, kräver tillstånd från
polismyndigheten

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

165
enligt 3 kap 7 g ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och
övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för
person eller egendom.

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom ett
avstånd av 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och
kyrkogårdar, dels isyfte att upprätthålla den allmänna ordningen, dels isyfte att
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.

Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på Melleruds kommuns
idrottsarenor under pågående arrangemang.

47



MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FÖRFA.ITNINGSSAM LING Ftik o
Titel

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN

Fastställd av KF 6 23 Den 22 alril2Ot4 Sida
4:5Ersätter E 30/2013 Utbytt den Siqn

Sprängning och skjutning med eldvapen och dylikt

r75
Tillslånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen. Tillstånd
krävs även för användning av luftvapen, fjädervapen och paintballvapen.

Badförbud

185
Bad är förbjudet i slussområden i Dalslands kanal inom Melleruds kommun och i närheten
av markerade elkablar.

Hundar

re9
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 20-21 55. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund/assistanshund tillsammans med
synskadad person eller för polishund i tjänst. Förare av assistanshund ska kunna uppvisa
godkänd tjänstelegitimation för sig själv och för hunden efter avlagd och avklarad
examen.

21 S
Föroreningar efter hundar ska plockas upp på offentliga platser nämnda i 3 5, inom
utmärkt område enligt bifogad karta (bilaga 1), längs allmänna vägar samt i kommunala
parker och kommunala planteringar.

20s
Hun?ar ska hållas kopplade på offentlig plats enligt 3 $, inom utmärkt område på OifogaO
karta (bilaga 1), på begravningsplatser och kyrkogårdar samt i kommunala parker.

Tikar ska under löptid tråttas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.

På plats där hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer eller annan vedertagen lD-märkning så som chips eller
tatuering.

tlnder tidsperioden från och med den I maj t*tl och med den 3t september får inte
hundar vistas på ftetleruds kor*rnuns badplatser (se 3 S). Det ska vid dessa bodplatser
finnas tydlig skyltnlng om förbud av hundar.
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Camping

228
Camping får endast förekomma på Oe platser som är anvisade för camping

Ridning

235
Ridning är förbjuden i samtliga skid- och motionsspår i Melleruds kommun om inte annat
anges.

Avgift för att använda offentlig plats

248
För anvåndning av offentlig plats och område som Melleruds kommun jämställt med
sådan plats, enligt bifogad karta (bilaga 1), har Melleruds kommun rätt att ta ut en avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

överträdelse av lokal ordningsföreskrift

2s5
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av de ovan nämnda
föreskrifterna kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 $ andra stycket ordningslagen

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2007.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

röneONNGNINGSLISTA

202r-05-19

Änrruoe z Dnr KS 202L|I0B

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:

a, under rubriken Specialkostgörs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och

konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrappott

eller läkarinWg, Vi serverar alltid minst två rätter varav en fullvärdig vegetarisk' Vi följer

svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd'

b. under rubriken Sockerrika livsmedelgörs följande tillägg - På våra äldreboende skalldet
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel'

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av

kommunfullmäktige den 19 april 2017, $ 48.

Sammanfattning av ärendet

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner,

Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i

Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. NäWerket arbetar bl'a'

med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med

näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram

gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en

vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att

för samtliga lpsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på

livsmedeliproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar

begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt

samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska

livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd

med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.

öt<ade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad

kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen

är klar 2022.

Förslag till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till

kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021.
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Beslutsunderlag

. Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun.

r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202I-03-24, S 33.
. Socialnämndens beslut 202I-04-27, 5 60.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 202I-05-04, S 153
. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, S 98

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
11

se8 Dnr KS 202I|I0B

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:

a. under rubriken Specialkostgörs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst tuå rätter varav en fullvärdig vegetarisk. Vi följer
svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.

b, under rubriken Sockerika liusmedelgörs följande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2017, $ 48.

Resewationer

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

Sammanfattning av ärendet

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra kommuner.

Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i

Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett näWerk för kostchefer, Nätverket arbetar bl,a,

med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med
näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även etL statistikprogram
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en

vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på

livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd
med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.

Ökade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen
är klar 2O22.

ry
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
t2

Förslag till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021.

Beslutsunderlag
o Förslag till reviderad Gemensam liusmedel- och måltidspoh?y för Dalslandskommunerna

och Säffle kommun.
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-03-24, S 33.
. Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 60.
e Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 202t-05-04, 5 153

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige besluta r att

1, ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:

a. under rubriken Specialkostgörs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst Wå rätter varav en fullvärdig vegetarisk, Vi följer
svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.

b. under rubriken Sockerika livsmedelgörs följande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2017, $ 48.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut, antar
Gemensam liusmedels- och måltidspoliry för Dalslandskommunerna och Säffle kommun
enligt föreliggande förslag.

2, i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april20L7, $ 48.

Ulf Rexefjord (SD)r Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag till
gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med
ändringen att skrivningen att erbjuda etiskt och religiöst anpassad kost stryks ur policyn.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Daniel
Jensens m.fl. förslag.

Justerandes

xr
Utd ragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202t-05-04

sida
9

s 1s3 Dnr KS 20211108

Gemensam livsmedels- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1, ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:

a. under rubriken Specialkostgörs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst Wå måltider varav en fullvärdig vegetarisk. Vi
följer svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.

b, under rubriken Sockerika liusmedelgörs följande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.

2. i och med kommunfullmäKiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april2017, $ 48.

Reseruationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra kommuner.

Seruiceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i

Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. Nätverket arbetar bl,a.
med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med
näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.

Livsmedel- och måltidspoliryn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna,

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på
livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd
med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor,

ÖtaOe inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen
är klar 2022.

Förslag till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till
och utbildningsnämnden och socialnämnden for synpunkter senast den 1 april 2021.

si9 Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAMMANTNÄOSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-05-O4

sida
10

Beslutsunderlag

r Förslag till reviderad Gemensam liusmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun.

r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 202L-03-24, 5 33.
. Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 60.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ulf Rexefjord (SD): KommunfullmäKige beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag till
gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med
ändringen att skrivningen att erbjuda etisK och religiöst anpassad kost stryks ur policyn.

Daniel Jensen (KD), Eva Pärsson (M) och Morgan E Andersson (C):

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:

a. under rubriken Specialkostgörs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst Wå måltider varav en fullvärdig vegetarisk. Vi
följer svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.

b. under rubriken Sockerika liusmedelgörs följande tillägg - På våra äldreboende skalldet
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april20L7, $ 48.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut, antar
Gemensam liusmedels- och måltrdspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun
enligt föreliggande förslag.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april 2017, $ 48.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller Daniel
Jensens m.fl. förslag.

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum
2021-A4-27

sida
72

g 60 Dnr SN 2A2U6z

Svar på rem:ss - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun, revidering

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom reviderat forslag till gemensam livsmedel- och
måltidspoliry för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med följande ändring:

1. under rubriken Specialkost görs följande ändring - Vi erbjuder specialkost och
konstistensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som år styrkta av journalrapport
eller läkarintyg, Vi serverar alltid minst Wå måltider varav en fullvärdig vegetarisk, Vi följer
svensk lagstiftning på alla områden även avseende djurskydd.

2. under rubriken Sockerrika livsmedel görs foljande tillägg - På våra äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ till sockerrika livsmedel.

Sammanfattning av ärendet

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssåkra upphandling, inköp och måltider i våra kommuner. Policyn skickas tillbaka efter
godkännandet till Kommunstyrelsen arbetsutskott. Policyn är gemensam för Dalslands-
kommunerna och Säffle kommun

Beslutsunderlag
o Livsmedel- och måltidspoliry 2021, bilaga 4
o Tjänsteskrivelse 2021-03-72

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordförande Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar atl ställa sig bakom reviderat förslag
till gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun med
följande ändring:

1. under rubriken specblkost görs ftiljande ändring - 'Ti erbjuder specialkost och
kons?stensanpassad mat om medicinska skäl föreligger som är styrkta av journalrapport
eller läkarintyg. Vi serverar alltid minst tuå måltider varav en fullvärdig vegetarbk, Vi följer
svensk lagstiftning på alla områden även auseende djurskydd,"

Z. under rubriken Sockerika livsmedel gcirs följande tillägg - "På vån äldreboende skall det
alltid erbjudas alternativ ti/l sockerika liusmedel.'

Liselotte Hassel (SD): Socialnämnden beslutar att skrivningen att erbjuda etiskt och religiöst
anpassad kost stryks ur policyn.

Olof Sand (S): Socialnåmnden beslutar att ställa sig bakom reviderat förslag till gemensam
livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun.

Beslutsgång 1

Ordföranden ställer fråga om ursprungliga förslaget ska antas eller åndringar ska göras i någon
form, ordförande finner att socialnämnden bifaller ändringar i någon form.

sic n-. I

.: !i

Utdragsbestyrkande

56



(l
1ltt
AIrlt

Kommunfullmäktige

Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun, revidering

Förslag till beslut

Kommu nfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun, under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande
beslut, antar Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna
och Säffle kommun enligt föreliggande förslag.

2. i och med kommunfullmäktiges beslut upphävs den tidigare policy antagen av
kommunfullmäktige den 19 april2077, Q 48.

Sammanfattning av ärendet

Livsmedel- och måltidspolicyn ska fungera som ett styrdokument och ett stöd för att
kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider ivåra kommuner,

Serviceenheten i Melleruds kommun har sedan 20 år tillbaka samarbetat med kostenheterna i

Dalslandskommunerna och Säffle kommun i ett nätverk för kostchefer. Nätverket arbetar bl.a,

med upphandlingar, kvalitetssäkring, utbildningar och har ett gemensamt kostdataprogram med

näringsberäknade grundmatsedlar för skola och äldreomsorg. Vi har även ett statistikprogram
gemensamt som vi i Mellerud är administratörer för.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska ge ett helhetsperspektiv på måltiderna och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebär att
för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ställas på

livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalitet erhålls, att miljöstörningar
begränsas, att människor i livsmedelsproduktionen får mänskliga rättigheter och skäligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att inköp av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska öka för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunerna och Säffle kommun samt i samråd
med miljöstrateg på Dalslands Miljökontor.

Ökade inköp av närproducerade, svenska och ekologiska livsmedel innebär också en ökad
kostnad, hur stor merkostnaden blir kan man först förutse när nya livsmedelsupphandlingen
är klar 2022.

Förslag till reviderad Livsmedel- och måltidspolicyn har den 18 februari 2021 remitterats till
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden för synpunkter senast den 1 april 2021.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsförvaltni ngen

Datum Diarienummer
202r-04-23 KS 20211108

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se57
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Dalslandskommunerna
Säffle kommun
Samhä I lsbygg nadschefen
Enhetschef Kost och seruice

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-04-23 KS 20211108

Martin Zetterström
Enhetschef Kost/service
0530-181 77

ma rtin.zetterstrom @ mel lerud.se

Sida
2 (2)

Beslutsunderlag
. Förslag till reviderad Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna

och Säffle kommun.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 20ZL-03-24, 5 33,
. Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 60. (Skickas ut efter justering)

58



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
z0zL-43-24

sida
7

S 33 Dnr KUN 2AzU40

Svar på remiss - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för
Dalslandskommunerna och Säffle kommun, revidering

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att stiilla sig bakom förslag till Gemensm liusmedel-
och måltidspolicy ftir Dalslandskommunerna rch Siitrle kommun, enligt föreliggande förslag.

Reservation

Ulf Rexefjord (SD) och Ludwig Mossberg (M) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Ulf Rexefjord (SD) lämnar fö$ande anteckning till protokollet:

T förslagetangående Livsndels rch måltfdspolicy för Dalslandskommunema och fiäffie finns
under sttrcket spstälkast en skivning orn att erbjtda spaialkost och konslitdhanpagad nnt
om mdi.cinska, etislca eller religön skiil föreligger.

Mddinskt anpsad kostär gälvklarl, men Sven!ffianokntema anrer thte att det finns nägon
anldning att erbjuda etiskt eller religitist anpassad kost, det frnns tuärtom all anledning att inte
göra dettai

Sammanfattning av ärcndet

LivsmedeF och måltidsplicyn ska ge ett helhetsperspktiv på måltidema och vara en
vägledning för alla kommunala verksamheter i arbetet kring måltiderna.

Livsmedel- och måltidspolicyn ska vara styrande vid upphandling och inköp, detta innebiir att
för samfliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök ska grundläggande krav ståillas på

livsmedelsproducenterna som säkerstiiller att hrig livsmedelskvalitet erhålls, aft miljöstörningar

@ränsas, att människor i livsmedelsproduKionen får mänskliga rättigheter och skiiligt betalt
samt att djur i livsmedelsproduktionen behandlas väl och skyddas mot lidande.

Ett mål för ökad hållbarhet är att ink<ip av andelen närproducerade, svenska och ekologiska
livsmedel ska ölca för att nå minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Policyn är framtagen av kostchefer i Dalslandskommunema och Såiffle kommun samt i samråd
med miljiistrateg på Dalslands Miljö- och energikontor.

Enhetschefen för seruiceenheten redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse 2021-03-16
o Måltidspohc.1202L

'""r8-ä"d Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUI{

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2A2t-43-24

sida
B

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordftirande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att stiålla sig bakom
förslag till Gemenmm liusmdeh rch målttdspolLry för Da[slandskommunema och 5iiffle
kommun, enligrt föreliggande ftirslag.

Ulf Rexefiord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag till
@mensm hVsmdel- rch måltldsplicy för Da[slandskommunerna och fiäffle kommun, enligt
föreli,ggande förslag med ändringen att skivningen om etiskt och religRist anpassad kost styrks
ur pollcyn.

Beslutsgång

Ordföranden sttiller förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden
bifaller ordförandes ftirslag.

Omrtistning begärc

Kultur- och utbildn ingsnämnden god kä nner följande besl utsgång

Ja-6st ordförandes förslag
Nej-nist Ulf Rexefj,ords till förslag,

Omrtlstningsresultat

Med 3 ja-röster för Ulf RexeSods förslag och 4 nej-röster ftir ordftirandes förslag beslubr
kultur- och utbildningsnämnden att bifalta ordförandes förslag.

Eeslutet skickas 6ll

Enhetschef för serviceenheten
Kommunstyrelsen

Ordinarie ledamöter Pard Ersättarc Parti Ja 1{ei Avstår
Anna Sanensen (c) x
Ann{hristin Larsson rKD) X

Ludwio Mossbero fM) x
Carina Walterlin (KIM) X

Marianne Sand-Wallin (s) X

Anwar Rasul (s) x
Ulf Rexefiod (sD) X

Summa 4 3

#trl
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN röneonncNrNGsLrsrA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 202t-05-L9

ARENDE 8 Dnr KS 20201392

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Melleruds och Bengtsfors kommuner

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring ftir ett gemensamt
socialt verksamheBområde - Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och
omsorg.

Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef. Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna.

Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd. Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalit6 i verksamheten för de medborgare
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och
strategisk verksamhetsledning är idag en bristvara i mindre kommuner.

Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsiKsförklaring utifrån fyra aspekter:

. En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.

o Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet

. Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete

o Bättre kompetensförsörjning.

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer.

En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma
arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut.

Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.

I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Beslutsunderlag

o Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Melleruds och Bengtsfors kommuner.

. Komm unstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 202L-04-20, S 146.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, 5 110.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-0s-05

sida
26

5 110 Dnr KS 2020/392

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Melleruds och Bengtsfors kommuner

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklarng för ett gemensamt
socialt verksamheBområde - Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag.

Reseruationer

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

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud säger nej tillföreliggande förslag "att
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom Ausiktsförklarng för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde - Melleruds och Bengtsfors kommuner"

Vi Socialdemokrater anser inte att en gemensam styrning och ledning av uåra båda kommuners
sociala förualtningar tillför något positM som kommer att medverka till att förbättra den sociala
verksamheten i praktiken. I Melleruds kommun finns tre chefsnivåer, i Bengtsfors kommun fuå.
Att som förslaget anger 'lyfta den högsta chefsniuån i Mellerud" och dessutom ge denna nivnå
ansvaret för hela verksamheten i Bengtsfors i en helt ny för hela Sverige oprövad gemensam
ledningsorganisation, anser vi Socialdemokrater vara helt fel fokus för att kisa de verkliga
problem som finns i uåra respektive verksamheter. Inte fler utan färe chefer med tydliga
ansvarsområden och tydligt definierade arbetsuppgifter i linlEn är det vi ser som det mest
effektiva sättet att organisera den sociala verksamheten i Melleruds kommun. En god
arbetsmiljö och Mellerud som attraktiv arbetsgivare behöver genomsyra hela arbetet vrd
Socrälförualtningen i Melleruds kommun.

Den Socialdemokratiska gruppens motiv för uårt ställningstagande kan sammanfattas i följande
punkter:

o Det underlag som presenteraB av nytillträdd Soctälchef är allmänt hållet utifrån den nya
texten ftir kommunallagens nya lydelse 1/1 2018 kring nya samverkansformer. Underlaget
besknVer i praktiken inget konkret kring konsekvenser för gemensam ledning och styrning
av de båda kommunernas största verksamheter, uad auser ekonomt, personal, brukare samt
hur den politiska styrningen ska ske utifrån tuå olika kommuners krav på kommunalt
själustyre.

. Själva förslaget är långtgående och beskriver i praktiken en sammanläggning av ledning och
styrning av de båda kommunernas största verksamheter, inte samverkan efter den modell
som arbetas fram inom ramen för processen med 44 som vi socialdemokrater känner oss
trygga med.

. Att besluta om en långtgående ausiktsförklaring med fyra inriktningspunkter och lägga alla
konsekvenser av ett sådant beslut på delegation till en nytillträdd socialchef för två
kommuner med helt olika traditbner och ft)rutsättningar inom det sociala området anser vi
socialdemokrater är brist på politisk ansuar.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
27
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Det presenterade underlaget saknar helt skrivningar som anger hur företrädare för de båda
kommunerna ska ha möjlighet att upplösa ausiktsförklaringen och uad som iså fall ska gälla
för respektive kommun.

Vi Socialdemokrater vill betona att vi är positiva till olika konkreta förslag till samverkan
mellan olika sociala verksamheter, på samma sätt som redan finns och/eller kan utuecklas
inom pågående process kring 4Q där våra kommunchefer och polt'tiska ledningar är
initiativtagare och ger kommunchefen uppdrag vb konkreta poltlska beslut.

Vi Socialdemokrater anser att hela hanteringen av detta ärende har skett på ett felaktigt sätt
ända ifrån staft i maj 202Q utan formella politrska beslut som säkerställt olika
tjänstepersoners uppdrag att arbeta med frågan

Vi Socialdemokrater anser att den politiska majoritetens ovilja att arbeta med ärendet för att
uppnå en så bred politisk enighet som möjligt inom nämnQ KS och KF i praktiken omöjliggör
en långsiktBt hållbar lösning mellan Melleruds och Bengbfors kommuner inom det sociala
området Risken är uppenbar att med skiftande politiska majoriteter så kommer förslaget att
riuas upp, vilket inte kommer att gynna verksamheterna. Inom processen 4D bedömer vi att
förutsättn inga rna till lå ngsiktig hå llba rhet blir betydligt bättre.

Sammanfattning av ärendet

Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och

omsorg.

Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef. Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna.

Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfård. Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalitd iverksamheten för de medborgare
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och

strategisk verksamhetsledning är idag en brisWara i mindre kommuner.

Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsiktsförklaring utifrån fyra aspekter:

o En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.
r Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
. Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
. Bättre kompetensförsörjning.

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer.

En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma

arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut,

Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall

bidra till en utvecklad och mer robust verkamhet.

I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

J ustera nd sign

t'.4n/ff
Utdragsbestyrkande

63



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-0s

sida
28

Beslutsunderlag

. Försla9 till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Melleruds och Bengtsfors kommuner.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 202I-04-20. 5 146,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ulf Rexefjord (SD), Daniel Jensen (KD) och Eva Pärsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag
enligt följande:

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Avsiktsförklaring ft)r ett gemensamt
socialt verksamhetsområde - Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag.

Michael Melby (S): Kommunstyrelsen avslår förslaget och ger kommunchefen i Melleruds
kommun i uppdrag att arbeta fram ett förslag där Melleruds socialförvaltnings verkliga behov av
samverkan, för att lösa de problem som behöver åtgärdas presenteras och läggs in som en del
av den pågående samverkan inom ramen för 4D.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
a rbetsutskottets förslag.

Juste 9n&
Utdragsbestyrkande
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Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Melleruds och Bengtsfors kommuner

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom Ausiktsförklaring för ett gemensamt
socnlt verksamheBområde - Melleruds och BengBfors kommunerenligt föreliggande förslag.

Reseruationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud säger nej tillftireliggande förslag, "att
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom AvsikBförklaring för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde - Melleruds och Bengtsforc kommuner"

Vi Socialdemokrater anser inte att en gemensam styrning och ledning av uåra båda kommuners
sociala förualtningar tillför något positivt som kommer att medverka till att förbättra den sociala
verksamheten i praktiken. I Melleruds kommun finns tre chefsnivåer, i Bengbforc kommun två.

Att som förslaget anger 'lyfta den högsta chefsniuån i Mellerud" och dessutom ge denna nivnå
ansvaret för hela verksamheten i Bengtsforc i en helt ny för hela Sverige oprövad gemensam

ledningsorganisation, anser vi Socialdemokrater vara helt fel fokus för att ltisa de verkliga
problem som frnns i uåra respektive verksamheter. Inte fler utan färe chefer med tydliga
ansvarsområden och tydligt definierade arbetsuppgifter i linlEn är det vi ser som det mest
effektiva sättet att organisera den sociala verkamheten i Melleruds kommun. En god
arbetsmiljö och Mellerud som attraktiv arbeBgtuare behöver genomsyra hela arbetet vid
Socialförualtningen i Melleruds kommun.

Den Socialdemokratiska gruppens motiv för uårt ställningstagande kan sammanfattas i föliande
punkter:

o Det underlag som presenterats av nyttllträdd Socialchef är allmänt hållet utifrån den nya
texten för kommunallagens nya lydelse Ift 2018 kring nya samverkansformer. Underlaget
beskriver i praktiken inget konkret kring konsekvenser för gemensam ledning och styrning
av de båda kommunernas största verksamheter, vad auser ekonomi, personal, brukare samt
hur den politiska styrningen ska ske utifrån två olika kommuners krav på kommunalt
själustyre.

. Själva förslaget är långtgående och beskriver i praktiken en sammanläggning av ledning och

styrning av de båda kommunernas största verksamheter, inte samverkan efter den modell
som arbetas fram inom ramen för processen med 4Q som vi socialdemokrater känner oss

trygga med.

. Att besluta om en långtgående ausiktsförklaring med fyra inriktningspunkter och lägga alla
konsekvenser av ett sådant beslut på delegation till en nytillträdd socr?lchef för tuå
kommuner med helt olika traditioner och förutsättningar inom det sociala området anser vi
socialdemokrater är brlst på poh'tt'skt ansvar.

. Det presenterade underlaget saknar helt skrivningar som anger hur företrädare för de båda
kommunerna ska ha möjlighet att upplösa ausiktsförklaringen och uad som iså fall ska gälla
för respektive kommun.

srgnJ
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Vi Socialdemokrater vill betona att vi är positiva till olika konkreta förslag till samverkan
mellan olika sociala verksamheter, på samma sätt som redan finns och/eller kan utvecklas
inom pågående process kring 4Q där våra kommunchefer och politiska ledningar är
initiativtagare och ger kommunchefen uppdrag via konkreta polrska beslut.

Vi Socialdemokrater anser att hela hanteringen av detta ärende har skett på ett felaktigt sätt
ända ifrån staft i maj 2020, utan formella politiska beslut som säkerställt olika
tJänstepersoners uppdrag att arbeta med frågan

Vi Socialdemokrater anser att den politiska malbritetens ovilja att arbeta med ärendet för att
uppnå en så bred politr'sk enighet som möjligt inom nämnQ KS och KF i praktiken omöjliggör
en långsiktigt hållbar lösning mellan Melleruds och Bengtsfors kommuner inom det sociala
området. Risken är uppenbar att med skiftande politt'ska majoriteter så kommer förslaget att
rivas upp, vilket inte kommer att gynna verksamheterna. Inom processen 4D bedömer vi att
förutsättn inga rna till lå ngsiktig hå llba rhet blir betydligt bättre.

Sammanfattning av ärendet

Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiKsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och
omsorg.

Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef, Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna.

Det sociala verkamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd. Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalit6 i verksamheten för de medborgare
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och
strategisk verksamhetsledning är idag en brisWara i mindre kommuner.

Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsiktsförklaring utifrån ffra aspekter:

o En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.
o Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
r Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
r Bättre kompetensförsörjning.

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer.

En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma
arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut.
Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.

I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Beslutsunderlag
. Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde - Melleruds

och Bengtsfors kommuner.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Ulf Rexefjord (SD) och Daniel Jensen (KD):

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun ställer sig bakom AusikBförklaring för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde - Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag.

Michael Melby (S): Arbetsutskottet ger kommunchefen i Melleruds kommun i uppdrag att arbeta
fram ett förslag där Melleruds socialförualtnings verkliga behov av samverkan, för att lösa de
problem som behöver åtgärdas presenteras och läggs in som en del av den pågående
samverkan inom ramen för 4D,

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag,

sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Melleruds och Bengtsfors kommuner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun ställer sig bakom Ausiktsförklaring för ett gemensamt
socialt verksamhetsområde - Melleruds och Bengtsfors kommunerenligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommuncheferna i Bengtsfors och Melleruds kommun har tillsammans med socialchef arbetat
fram en avsiktsförklaring för den gemensamma ledningen i förvaltningarna för vård och
omsorg.

Bengtsfors och Melleruds kommun har avtalat om tjänsteköp gällande socialchef. Den tillsatta
tjänsten delas lika mellan kommunerna.

Det sociala verksamhetsområdet är det till numerären det största i kommunerna, verksamheten
är komplex och har ett långtgående ansvar för medborgarnas välfärd. Som ett sätt att möta
dagens och morgondagens utmaning att hålla en hög kvalit6 i verksamheten för de medborgare
som kommunerna skall värna, krävs kunskap och kompetens. Specialistkompetens och
strategisk verksamhetsledning är idag en bristvara i mindre kommuner,

Kommuncheferna i de bägge kommunerna har uppdragit åt socialchef att utarbeta en
gemensam avsiktsförklaring utifrån fora aspekter:

. En organisationsstruktur med en strategisk verksamhetsledning.

. Bättre förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
o Bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
. Bättre kompetensförsörjning.

Det tänkta samarbetet skall i första hand avse ledning och styrning på strategisk nivå, dvs
chefer som leder andra chefer.

Beslutsunderlag
. Förslag till Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde - Melleruds

och Bengtsfors kommuner

Analys
En gemensam avsiktsförklaring ger en ram och inriktning för det kommande gemensamma
arbetet, den avsiktsförklaring som är framtagen beskriver inte exakt hur det skall se ut.
Hur den strategiska ledningsfunktionen skall designas är i första hand en fråga för socialchef
men den skall tillgodose behoven av stöd till de lokala enhetscheferna samtidigt som den skall
bidra till en utvecklad och mer robust verksamhet.
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I den fortsatta processen med att dra upp linjerna för en gemensam strategisk ledningsfunktion
kommer socialchef arbeta tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Socialnämnden
Socialchefen
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Avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde -
Mellerud och Bengtsfors kommun
Framtidens välfärds utmaningar innebär att en allt större del av befolkningen kommer vara äldre och
behöva äldreomsorg samtidigt som den del av befolkningen som är i arbetsför ålder minskar.
Kommunerna kommer få större kostnader att bära och det kommer bli svårare att finna tillräckligt
med personal till verksamheterna. Den utmanande demografiska utuecklingen är närmare förestående
i Dalslandskommunerna än riket i genomsnitt. Här finns redan idag utmaningar både med finansiering
av välfärden och tillgång till personal med rätt kompetens. För att kunna möta framtidens utmaningar
måste vi hitta nya innovativa lösningar och utmana de arbetssätt och strukturer vi hittills haft för att
kunna foftsätta leverera välfärd med lika hög eller högre kvalitet till kommuninvånarna.

Socialtjänstens uppdrag är att utgöra samhällets yttersta skyddsnät för de som behöver stöd och hjälp
i sin vardag. Insatserna är många gånger livsavgörande och omöjliga för den enskilde att klara sig
utan både när det gäller äldreomsorg, hemsjukvård, barn som far illa i sitt hem eller personer med
funktionsvariationer som behöver stöd enligt LSS. Detta viktiga uppdrag måste säkerställas oavsett
utmaningar med ekonomi och personalförsörjning; verksamheten måste fungera och för att det ska
vara möjligt måste vi våga tänka i nya banor.

Vi ser framåt en omställning mot nära vård, evidensbaserade metoder och digitalisering, detta är stora
förändringar där rätt kunskap och kompetens i verksamheterna är avgörande. Spetskompetens och
strategisk verksamhetsledning kommer bli allt viktigare framåt för att tillvarata möjligheterna i denna
omställning, vilket kan vara svårare i mindre kommuner än i större. Ett samarbete inom det sociala
området mellan Mellerud och Bengtsfors är ett viktigt steg för att säkra hållbarhet och en fortsatt god
kvalitet inom det sociala området inför framtiden.

De viktigaste fördelarna med samarbetet

o Det möjliggör en organisationsstruktur med strategisk verksamhetsledning
. Skapar förutsättningar för ökad kostnadseffektivitet
. Ger bättre förutsättningar för kvalitetsledningsarbete
. Underlättar kompetensförsörjningen

O rga n isa tio nss tru ktu r
För att hitta de nya vägar som kommer att behövas framåt blir det allt viktigare att kunna analysera
verksamheten från en övergripande nivå och att det finns ett utrymme för strategisk
verksamhetsplanering, Samtidigt kräver det sociala verksamhetsområdet en närvarande operativ
ledning för att upprätthålla verksamheten. En organisationsstruktur med tre chefsled (socialchef,
sektors/verkamhetschef och enhetschef) möjliggör ett närvarande ledarskap både på operativ och
strategisk nivå. En glesare bemanning av chefer på strategisk nivå ökar risken för att viktiga mer
övergripande uWecklingsområden både avseende kvalitet och kostnadseffektivitet bortprioriteras i den
operativa vardagen. Var för sig är kommunerna inte tillräckligt stora för att kunna motivera
kostnaderna en sådan chefsstruktur för med sig men i ett samarbete blir kostnaderna rimliga.

Kos t n a ds e ffe kti v i te t :

Samhället blir allt mer komplext i olika avseenden. En organisationsstruktur med utrymme för
strategisk verksamhetsplanering ger större möjligheter att arbeta med kostnadsanalyser, nyckeltal och
jämförelser av verksamheterna på en övergripande nivå. Den kommande demografiska utmaningen
för med sig att kostnadseffektivitet blir allt viktigare; varje skattekrona behöver ge så mycket
utdelning i form av kvalitativ verksamhet som möjligt. Genom ett samarbete skapas möjligheter att
dela både tjänster och anställningar på ett sätt som blir ekonomiskt fördelaktigt för båda
kommunerna.
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Kvalitetsledning

Många frågor kopplade till kvalitetsutveckling och kvalitetsledningssystem är likaftade i kommunerna,

särskilt på en övergripande nivå. Det innebär att stor nytta kan dras vid samarbete där många rutiner,
riktlinjer och processkartläggning kan göras gemensamt för båda kommunerna istället för att
respektive kommun arbetar med samma sak,

Kompetensförsörjning

Det kommer bli allt svårare att rekrytera rätt kompetens framåt i tiden samtidigt som allt mer

specialiserad kompetens kommer behövas i flera avseenden. För att lösa den ekvationen är samarbete
kommuner emellan ett måste.

Möjligheterna att arbeta tillsammans ger sammantaget samordningsvinster och stordriftsfördelar på

flera olika sätt, Ett samarbete inom det sociala verksamhetsområdet är en början som sannolikt
kommer föra med sig många fler fördelar och möjligheter än de vi kan se idag.

Samarbetets omfattning

Samarbetet avser i första hand ledning och styrning på strategisk nivå, dvs. avseende chefer som

leder andra chefer. En gemensam ledningsgrupp är formad för det gemensamma sociala området där

chefer som leder andra chefer ingår från Bengtsfors och Mellerud och leds av socialchef som delar sin

tid lika mellan de båda kommunerna. Gemensamma mötesforum för alla chefer inom det sociala

området sker månadsvis sedan årsskiftet 2020121. Skissen nedan visar hur verksamheten till delar
leds gemensamt men också till delar leds av respektive kommuns styrning.

Bengtsfors
Politisk stvrning

MCllerud
Politisk styrning

Personol
Ekonomi
Kommun
processer
Brukare
sämverken
Enhetschef
Medarbetare

soclalch€f

Verkgamhetschef

Verkgamhetschef

\rtsf ksrrrrhsBchef

verksamhetschef

Fcmtidsbevåkning (t-ex.
sdmverkon, naitverk)
Kvalitetsledn ingsystem
(tex. gemeasommd ruttner
och rit<tlinje.)
Special:sttjånster
Strategi, må1, planering

Personql
Ekonomi
Kommun
processer
Brukare
Samverkan
Enhetschef
Mcdarbetar€

Erl

Tanken är att verksamheten till vardags för enhetschef, medarbetare och den enskilde
kommuninvånaren i allt väsentligt ska fortskrida som tidigare. Det stöd och den vård som ges idag i

respektive kommun ska fortgå och styrs av den politiska viljeinriktningen. Frågor som är av principiell

karaktär fattas beslut om i respektive kommuns politiska organ.

De fördelar samarbetet för med sig är av mer övergripande och långsiktig karaktär vilket kan påverka

utformningen av verksamhetens innehåll till det bättre på sikt. Alla sådana förändringar som väsentligt
påverkar verksamheten och den enskilda medarbetaren eller kommuninvånaren förhandlas i

samverkan med fackliga organisationer i respektive kommun.
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Ekonomisk uppföljning sker ioch återförs till respektive kommun men bearbetas gemensamt iden
övergripande ledningsgruppen för att tillvarata möjligheter att lära av varandra och till samarbete i de
frågor där samordningsvinster finns.

På lång sikt bör så mycket som möjligt av kommunernas processer när det gäller personal, ekonomisk
uppföljning och verksamhetsprocesser inom det sociala området utformas likartat för att underlätta
samarbetet och säkerställa vinsterna med det.

202l-rc<-xx

Göran Eriksson

Kommunchef Bengtsfors kommun

Karl-Olof Petersson

Kommunchef Mellerud kommun

Tanja Mattsson

Socialchef Bengtsfors kommun och Melleruds kommun
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FöREDRAGNINGSLISTA

202r-05-19

ÄnrNor g Dnr KS 202L1244

Avsägelse av samtliga föftroendeuppdrag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Ann-Christin Larsson (KD) befrias från samtliga föftroendeuppdrag.

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ann-Christin Larsson (KD),

Sammanfattning av ärendet

Ann-Christin Larsson (KD) har den 25 april202l avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag
(ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och utbildningsnämnden, ledamot i

kommu nala fu n ktionsh inderrådet och ersättare i Fören i ngsarkivet).

Beslutsunderlag

. Ann-Christin Larssons avsägelse.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202r-o5-19

Änrruoe ro Dnr KS 202L1246

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Tellander (M) befrias från sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.

Sammanfaftning av ärendet

Patrik Tellander (M) har den 26 april 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur-
och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

o Patrik Tellanders avsägelse,
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Jag Patrik Tellander vill snarast avsäga mig mitt

uppdrag i Kultur- och utbildningsnämndens arbete

som ersättare i nämnden.

Denna avsägelse gäller endas KUN

Patrik Telland er 202L-04-26
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen 2021-O5-79

ARENDE 11 Dnr KS 202U267

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. Berny Dahlberg (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Berny Dahlberg (SD)

Sammanfattning av ärendet

Berny Dahlberg (SD) har den 6 maj 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

. Berny Dahlbergs avsägelse.
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Härmed avsäger jag mig mitt förtroendeuppdrag som ledamot i Melleruds kommuns
kommunfullmäktige.

Mellerud den 06 M42021

Berny Dahlberg
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

202r^05-t9

ÄRrruor rz Dnr KS 2o2Ll26B

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ercättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. Lillis Grödem (SD) befrias från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

2. uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ledamot i
kommunfullmäktige efter Lillis Grödem (SD)

Sammanfattning av ärendet

Lillis Grödem (SD) har den 6 maj 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

o Lillis Grödems avsägelse.
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Härmed avsäger jag mig mitt förtroendeuppdrag som ersättare i Mellerud

kommuns Kommu nfu I lmäktige.

Mellerud den 6 maj2O2L

H4YN
Lillis Grödem

i.r
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-05-t9

ÄRrnor rg Dnr KS 20211287

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ersättare i föreningen
Grinstadvatten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Conny Klingborg (KIM) befrias från sitt uppdrag som
ersättare i föreningen Grinstadvatten.

Sammanfattning av ärendet

Conny Klingborg (KIM) har den 14 maj 2)ZLavsagt sig uppdraget som ersättare i föreningen
Grinstadvatten.

Beslutsunderlag

o Conny Klingborgs avsägelse.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSTISTA

202L-O5-L9

Änruor r+ Dnr KS 202r1L55

Kompletteringsval av ny |edamot i valberedningen

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bosman (KIM) till ny ledamot i valberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Reidar Gustafsson (KIM) den 11 mars 2021 avsagt sig uppdraget som

ledamot ivalberedningen ska kommunfullmäktige utse en ny ledamot.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-05-19

ARENDE 15 Dnr KS 2O2L|L96

Kompletteringsval av ny ersättare i ersättare i valberedningen

Valberedningens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ersättare ivalberedningen.

Sammanfaft ning av ärendet

Med anledning av att Desir6e Kingsson-Edhborg (SD) den 25 mars 2Ox avsagt sig uppdraget
som ersättare ivalberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-05-19

Änrnor te Dnr KS 202U244

Komplefteringsval av ny |edamot i kultur- och utbildningsnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Paula Törnqvist (KD) till ny ledamot i kultur- och

utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Ann-Christin Larsson (KD) den 25 april 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ledamot.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2021-05-19

ARENDE 17 Dnr KS 20211246

Kompletteringsval av ny ersättare i kultur- och utbildningsnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ann-Christin Larsson (M) till ny ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Patrik Tellander (M) den 26 april 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare
i kultur- och utbildningsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-05- 19

ÄneNon rg Dnr KS 20211172

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingrid Lindberg (SD) till ny ersättare i socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Lillis Grödem (SD) den 15 mars 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare
i socialnämnden ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-05-L9

Änrnoe tg Dnr KS 202L1L55

Kompletteringsval av ny ersättare i valnämnden

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Monica Bosman (KIM) till ny ersättare i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Reidar Gustafsson (KIM) den 11 mars 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot ivalberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ledamot.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-05-19

Änrnoe zo Dnr KS 20211196

Kompletteringsval av ny god man vid |antmäteriförrättningar (tätott)

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Eriksson (SD) till ny god man vid lantmäteri-
förrättningar (tätort). ,

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Desir6e Kingsson-Edhborg (SD) den 25 mars 2021 avsagt sig uppdraget
som god man vid lantmäteriförrättningar (tätort) ska kommunfullmäktige utse ny god man.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-05-19

Äneruoe zr Dnr KS 20211287

Kompletteringsval av ny ersättare i föreningen Grinstadvatten

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennart Karlsson (KIM) till ny ersättare iföreningen
Grinstadvatten.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Conny Klingborg (KIM) den 14 maj 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i föreningen Grinstadvatten ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

Motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld
i nära relationer.

Dnr KS 2021/276

Motion om att Melleruds kommun forstärker insatserna för
barns och ungas hälsa

Dnr KS 2021/277

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-05- 19

ARENDE 22

Nytillkomna motioner

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att motion/motionerna får läggas fram och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för bered ning.

Sammanfattning av ärendet
Inlämnad av

Michael Melby (S)
Marianne Sand Wallin (S)

Michael Melby (S)
Marianne Sand Wallin (S)

Beslutsunderlag

o Motioner.
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MOTION

Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer.

Våld i nåra relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har dårfor beslutat om en
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den nationella
strategin innefattar Våld i nära relatiorrer. hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld,
prostitution och människohandel för sexuella åndamål.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av
upprepat och allvarligt våld och förövaren är i majoriteten av fallen en man. Enligt Brå lever
cirka 150 000 barn i landet tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra
föräldern.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ge kompetensstöd och stärka samverkan mellan
myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Socialdemokratiska gruppen, kommunfullmäktige i Mellerud beräknar att mäns våld mot
kvinnor är lika vanligt förekommande i vår kommun som det är i riket för övrigt. Lägger man
till detta de många orosanmälningar som Melleruds kommun har i forhållande till sin storlek,
bör åtgårder prioriteras.

Vi socialdemokrater vill att kommunen såkerställer resurser för att forebygga och bekäm'pa
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer att uppnå bättre tot*raria, trygga
uppväxtförhållanden, och en socialt hållbar kommun.

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kom mu nfu I lmäktige bestuta:

'Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nåra relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun

' Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för
att Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

' Att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan for hur man ska tillhandahålla
stödinsatser fÖr de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförånd ri n gsi nsatser.

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin
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s
MOTION

Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa.

Arbetet för en bättre folkhälsa i kommunen är inriktat på tidiga insatser för att barn och
unga ska uppnå goda skolresultat goda vanor för kost, motion och tandhälsa, samt att
motverka missbruk av alla slag.
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Mellerud, känner en stark oro då vi
konstaterar att nuvarande insatser for en bättre folkhälsa inte ger önskat resultat.
När Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2021 hade möte med kommunens presidier
och KSau redovisades att tandhålsan, fetman och språkforståelsen bland barn och unga i

Mellerud placerar kommunen på sista plats, eller bland de sista ijämförelse med övriga
kommuner i Våstra Götaland.
När vi socialdemokrater till detta lägger de många orosanmälningar som lämnats in till
socialfÖrvaltningen, och de stora behov av placeringar som kommunen har i förhållande till
sin storlek menar vi att kommunen måste satsa betydligt mer resurser för att uppnå bättre
folkhälsa, trygga uppväxtförhållanden, bättre skolresultat och en socialt hållbar kommun.

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

' Att uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens
alla verksamheter involveras for att pracera Melleruds kommuns barn och unga (0-
20 år) minst i nivå med medelvärdet bland kommunerna i våstra Götaland.

För Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n ge n 202t-05-L9

ARENDE 23

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för KommunfullmäKige att få kännedom om.

. Dalslands miljö- och energiförbunds budget för 2022. Dnr 2021/260.

. Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2020 samt granskningsrapporter och
revisionsberättelse. Dnr 2021/2 79.

. Årsredovisning för Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DWJ) för 2020. Dnr 2021/280.
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