Rune;

KUN, Kultur- och
Utbildningsnämnden
Barn och elevökning samt
brist på personal och lokaler.
Redan under årets första månad inträffade årets höjdpunkt,
återinvigningen av Karolinerskolan efter den efterlängtade
totalrenoveringen och dessutom tillbyggnad.
Ökningen av elever har fortsatt till och med oktober och därefter
planat ut. Vid mätningen under oktober och november var det
vid båda tillfällena 1044 elever i grundskolan. Även behovet av
barnomsorg har ökat kraftigt. För att tillgodose behovet av
ytterligare lokaler har, förskolan i Åsensbruk flyttat tillbaka till
Tallåsen efter renovering. Två moduler har placerats vid
Lundens förskola. Snart flyttar 5 årsverksamheten in i Blåsippan,
byggnaden i anslutning till Karolinerskolan. Dessutom har det
gjort förändringar inom befintliga lokaler.
På gymnasiet har IM språk ca. 70 elever.
Vuxenutbildning/Sfi har haft en kraftig utökning som fortsätter
och som nu omfattar ca. 350 elever. Därför har den fått en egen
rektor och ytterligare lokaler på Georgsgatan.
Kulturskolan har ökat sina insatser bland de yngre åldrarna.
Biblioteken har nu en mycket god samverkan i Dalsland.
Mellerud kom på första plats när tidningen Dagens Samhälle
utsåg Årets Superkommun avseende procentuell ökning av
behörigheten till gymnasiet jämfört mellan åren 2010-2012 och
2013-2015.
Trots den stora bristen av förskollärare och lärare, har Melleruds
Kommun lyckats nyrekrytera 21 st. behörig personal, under
andra halvåret för att täcka uppsägningar, pensioneringar och
behov av utökning av personal.
Det har under året skett förändring av Centerns ledamöter/ersättare i nämnden, Helena
Hultman har ersatt Jeanette Krafft som ledamot och som ersättare har Elvira Olsson och
Anna Sanengen ersatt Helena respektive Linn Fridlund.

Christina;

;

Socialnämnden

Vi har under de senaste åren haft svarta
rubriker kring socialnämnden, resultat
kontra budget har inte varit i balans.
Regionen
har
ändrat
sina
rutiner.
Tidig
hemgång för sjuka där kommunen får utföra den avancerade
sjukhusvården. Trots en skatteväxling motsvarar det inte det
lokala resursbehovet.
Fler multisjuka vid en högre ålder behöver avancerad vård
dygnet runt. Vi ser även i tillgänglig statistik för Mellerud att
potentiella brukare ökar med 20 personer/år från och med 2010.
Personalsituationen har förändrats med brist på vissa
kompetenser såsom socialsekreterare/IVO. Flera kommuner
lockar personal med högre lön. Lösningen blir dyra konsulter.
Positivt är att beviset kommit, att kostnaderna för kommunens
socialförvaltning hävdar sig väl gentemot andra kommuner i
Sverige, i SKL:s statistikuppföljning.
Nya chefer har med sin erfarenhet kartlagt organisationen och
dess personal och beskriver en lojal personal som eftersträvar
att få kostnadseffektiva lösningar med god omvårdnad.
Den ensamkommande barnverksamheten minskas drastiskt eller
avslutas. Flera blir myndiga och inga nya tillkommer.
Vårt nya äldreboende utreds och ett första utkast har redovisats
ny
handläggning
enligt
vilket
återremitterades
för
målbeskrivningen. Centerpartiet följer arbetet noga ur en politis
synvinkel där Förvaltningen ska utforma underlaget till
beställningen. Centerpartiet bevakar att vi får hållbara,
närodlade lösningar som är resurssnåla och miljömedvetna.
Brist på att tolka alla tidigare signaler
budgetavvikelsen och det har korrigerats nu.

tomas;

Året har präglats av arbete med att revidera detaljplaner, bevilja
eller avslå bygglov och strandskyddsdispenser. Hittills i år har
beviljats 17 bygglov för nybyggnation av enfamiljs- och
fritidshus där det är många yngre som bygger. Detaljplaner som
har reviderats är Kvarteret Järven, vid viadukten, Lunden 3,
Rådahallen, Kvarteret Klacken m.fl. Österråda industri-område
samt Ängenäs. Ett stort problem är att detaljplanerna ofta är
gamla. Antingen krävs det att en avvikelse godkänns från
detaljplanen eller att den helt revideras.
Mycket tid läggs också på olovliga byggnationer där man byggt
mer på sin tomt utan tillåtelse eller för nära stranden. Tips! Läs
på byggkontorets hemsida för att göra rätt från början!
Inför år 2017 gläds vi åt att kontoret förstärks med en medarbetare då flera byggprojekt är på gång. 2017 inleder med
mycket arbete för kontoret vilket visar på ett expansivt
Mellerud!
***************************************************
Kyrkovalet 17 september 2017.
I Centerpartiet finns en lång tradition med många engagerade
förtroendevalda i Svenska kyrkan genom våra värderingar om
alla människors lika värde, ett hållbart samhälle, med öppenhet
och mångfald. Nästa års val känns mycket angeläget efter de
strömningar som sker i världen av krig, kriser och populism.
Valdagen avser 3 val för, Kyrkomötet (riksnivå), Stifts- och
Kyrkofullmäktige, Karlstads stift respektive Melleruds pastorat.
Centerns nomineringar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige
samordnas av Centerpartiet i Värmland för Karlstads stift.
Dalslands valkrets fastställer sin lista vid nomineringsstämman
på Café Älvan torsdagen den 9 mars kl. 19.00. Välkomna!

Lars Gunnar; Dalslands Miljönämnd

Kerstin Stefansson och Eivor Östergren ingår i nomineringskommittén.
Nomineringarna till kyrkofullmäktige pågår.
Förslag kan lämnas till Peter Ljungdahl 0705-17 00 45

till

Christina, Karin N, Maria P & Maria A

Karin H.;

Byggnadsnämnden

har bidragit

nyvald revisor

Att vara kommunrevisor skiljer sig från att vara revisor inom
näringslivet. I kommunen ska det bedrivas en oberoende och
objektiv granskning av hela den kommunala verksamheten med
fokus på kvalitet, resultat, måluppfyllelse och intern kontroll.
Nyss har jag fått utbildning i Karlstad.
Mitt första uppdrag var en lägesrapportering från socialchefen
och socialnämndens ordförande. Verksamheten är till stor del
styrd via lagar (SoL, HSL samt LSS). Granskningen visade att
socialnämnden i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för
att förbättra styrning och uppföljning av verksamheten.
Nästa granskning avsåg hela kommunens övergripande
målstyrning. Revisionen är positiv till arbetet som pågår nu för
att utveckla målstyrningen. Styrmodellen är ny och ännu inte
beslutad i fullmäktige. Vår bedömning är att det ger upphov till
brister i bland annat styrning och uppföljning hos nämnder.
Åtgärdssvar senast 15 februari 2017 från kommunstyrelsen.
Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda har en
gemensam Miljönämnd med fyra kontor. Det ändras
till ett enda kontor placerat i Mellerud för att bli mer
attraktivt och effektivt som arbetsplats. Bra kommunikationer bidrog till valet av ort.
Ett nytt Kommunalförbund i Dalsland bildas med endast miljöoch energifrågor. En policy för enskilda avlopp i Mellerud beslöts
2016, där slutna avloppstankar är förstahandsvalet Slammet ska
spridas på åkrar efter hygienisering med urea. Är det motiverat
ur miljösynpunkt, sett till en liten mängd näring, stora volymer
att transportera och risk för bakterier och läkemedel i slammet?
Mellerud/Dalsland har inte någon sådan anläggning. Centern på
Dal arbetar med en komplett politik i avlopps-frågor inför valet.
Centern står även bakom ett intensivare miljö-arbete framöver,
t ex med fossilfria bränslen som biogas i kom-munfordon och
skolbussar, utbyggd biobränsleeldad fjärrvärme, mer krav på
hållbarhet i alla upphandlingar, som vi redan gör i matinköpen

Gunnar;

Gruppledare

I kommunstyrelsen och i dess arbetsutskott har vi det
övergripande ansvaret och har hand om allt möjligt som ligger
utanför nämndernas verksamhetsområden.
För samhälls-byggnadsnämnden kommer verksamheten ofta lite i
skymundan men inte under 2016 då varit en febril aktivitet. En
orsak är det extra statsbidraget kommunen erhöll i slutet av
2015. Det har gjort att man dragit igång flera ombyggnads
projekt däribland Tingshuset där ombyggnationen pågår,
projektering för utbyggnad av Rådahallen, tillgänglighetsanpassning av Idrottshuset och ombyggnation av Stinsen.
Ett av de mindre projekten var iordningställandet av utegymmet
vid Rådahallen, ett trevligt förslag initierat av ungdomsrådet.
Kommunens ungdomsråd var pådrivande i att Mellerud utsågs till
”Sveriges Grymmaste Håla” av Sveriges landsbygdsriksdag. Ett
pris som kommunen fick för sitt arbete med ungdomsdemokrati
samt ungdomars villkor i kommunen.
Kommunens ekonomi är till synes god. Men det bygger på
fortsatt stabil utveckling av befolkningsunderlaget och att
verksamheterna håller sina verksamhetsbudgetar. Det är nu
otroligt
viktigt
att
kommunen
kan
ta
sig
an
integrationsutmaningarna vi står inför. Under 2016 har vi jobbat
med integration bland annat genom arbetsmarknadsprojekt men
kanske mest betydelsefullt har varit att vi kunnat stödja
föreningslivet i deras arbete med integration.
Visst är det viktigt med stora projekt som det framtida
äldreboendet på Ängenäs men alla de små projekten ovan bidrar
också till att livet blir gott i Mellerud.
Ibland pratar jag om ett varmt och välkomnande Mellerud. Det
blir det med sådana saker som gratis WiFi (motion från Jeanette
Krafft och mig), goda kommunikationer (genom Lars-Gunnar
Larsson och Karin Nodin i Dalslandspendeln) och belysning på
cykelbanor.
Stort tack till alla som varit med och gjort Centerpartiet till den
viktigaste faktorn i Mellerudspolitiken 2016.

Morgan;

Kommunfullmäktiges
ordförande

Jag kan nu så smått summera
ännu ett händelse-rikt år som
kommunfullmäktiges ordförande.
Fullmäktigeledamöterna har varit flitiga talare och
debattörer. Arbetsklimatet har varit och är alltjämt gott.
Viktigare beslut under året har bland annat gällt
nybyggnation av hyresrätter, inriktningsbeslut om nytt
äldreboende och förstås beslut om an-vändningen av
regeringens
tillfälliga
medel
för
att
förstärka
kommunernas ekonomi och främja integrationsarbetet.
Vi har också fattat beslut om att våra sammanträden från
hösten nästa år kommer att sändas via ”webben”.
Förhoppningsvis kommer detta att locka fler att följa
fullmäktiges arbete och delta i samhällsdebatten.
Med ordförandeskapet följer en hel del spännande
representationsuppgifter. I april i år besökte HMK, Carl
XVI Gustaf, däckåtervinningsföretaget Tyre Recycling AB i
Åsensbruk. Kungen var på ett strålande humör och visade
ett mycket stort intresse för företagets verksamhet.
Under lunchen talade vi en hel del om miljöutmaningar
och hur företag – som Scandinavian Enviro Systems AB –
kan bidra till en ökad hållbarhet. I mitt välkomsttal vid
lunchen påpekade jag bland annat att ”Gästabud i
Håverud” dagen till ära fick lov att ersätta det mera
inarbetade talesättet…..som kungen hade järnkoll på!

KLÖVERNYTT
DEC 2016

Ett Gott Nytt år
Önskar Centerpartiet i Mellerud!

Välkomna till vårt Årsmöte
26 februari 2017 kl. 17:00
Plats: Motorklubben Västerråda
Info: motorklubbens verksamhet mm.
AKTUELLA FRÅGOR – FRÅGESTUND - Förhandling
Vi bjuder på semla!
Boka dagen redan nu!
KOM OCH PÅVERKA!
Hjälp oss värva en medlem och bjud med personen till årsmötet!
Swisha: Skriv personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 1234218533
Eller hemsidan www. centerpartiet.se/blimedlem
Medlemsavgiften tillfaller Mellerudskretsen! Mvh Karin Nodin Kretsordf.

