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9.  Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen 56 

10.  Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden 57 
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Information 
 
Kan du inte närvara? 

Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till 
respektive partis gruppledare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för  
att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se 
eller telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00 sammanträdesdagen. 
 
Adressändring? 

Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas 
till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se. 
 
Motioner 

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen 
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare 
får motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 
12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.  

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 
12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte 
själv har möjlighet. 
 
Fråga 

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 
12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör 
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara 
skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04. 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styre lsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-t6

ÄRrnor r Dnr KS 2022177

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommu n 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1, godkänna boKlut och årsredovisning för 2021.

2. överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges revisorer,

3. godkänna nämndernas bokslut.

4. för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreseruen, Reseruen uppgår därefter
till 27,1 mkr

5. nämndernas över- respektive underskott inte överförs t{l2022.

6. Kulturbrukets överskott från tidigare år öveförs tll 2022 med 367 tkr. Finansiering sker
genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på 47,7 mkr, vilket
är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen
ett överskott på 53,0 mkr,

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetawikelsen. De främsta
orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + L7,7 mkr samt lägre kostnader för
nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans,

Utvecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna
verksamhet och skatteunderlagsprognoser, Samtliga nämnder visar överskott mot budget som
uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från 2020 års negativa budgetawikelseför
nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr, Anledningen är främst en
högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag
redovisar överskott mot budget,

Kommunens motsvarar 7,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna
uppgick tll 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre
kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ängenäs särskilda boende samt
tidsförskjutna inom VA-verksamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och
verkamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett.
Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s, att intäkterna ska vara över
noll

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer, 2013-09-
25 9 72, kan en reseruering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar,
som överstiger I o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har
även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4 o/o dv intäKer från skatter
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäKiges regler är för näruarande
27,I mkr, vilket motsvarar 4 o/o av 202L års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-76

resultatutjämningsreserven görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreserven uppgår därefter
tll27,I mkr. Detfinns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuelldisposition så får
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 202I uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras
över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2021
o Nämndernas bokslutsrapporter
o Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, g7L
o Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, 5 51.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-09

sida
10

ssl Dnr KS 2022177

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommu n 2021-

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1, föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut,

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreseruen.
Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
2022.

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med

367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas

med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Ärsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat pä+7,7 mkr, vilket
är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen
ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetawikelsen. De främsta
orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + t7,7 mkr samt lägre kostnader för
nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Utvecklingen av covid-19 har foftsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna
verksamhet och skatteunderlagsprognoser, Samtliga nämnder visar överskott mot budget som

uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning frän 2020 års negativa budgetawikelseför
nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en

högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag
redovisar överskott mot budget.

Kommunens motsvarar 7,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag, Nettoinvesteringarna
uppgick till 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget, vilket beror på lägre

kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ängenäs särskilda boende samt
tidsförskjutna inom VA-verksam heten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och

verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmiljömål uppnås ett.
Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d.v.s. att intäkterna ska vara över
noll

Sedan 20L3 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreseru för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäktiges riKlinjer, 2013-09-
25 972, kan en reseruering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar,
som överstiger L o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktige har

Ju ign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-09

sida
11

n

även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4 o/o av intäkter från skatter
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges regler är för närvarande
27,L mkr, vilket motsvarar 4 o/o av 202I års intäkter från skatter och bidrag, En avsättning till
resultatutjämningsreseruen görs med 1,0 mkr och resultatutjämningsreseruen uppgår därefter
till27,L mkr, Det finns ingen likvid fond som innehåller RU& vid en eventuell disposition så får
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, forutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 202L uppgår till 367 tkr och föreslås därför föras
över till 2022 och föreslås finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning 2021
o Nämndernas bokslutsrappofter
. Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, S7L

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1, föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäKiges
revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreseruen.
Reserven uppgår därefter till 27,1 mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
2022.

6, föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med
367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäKer och utjämningsbidrag ökas
med motsvarande belopp.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Kommunens revisorer

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

s7r

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Dnr KS 2022177

sida
11

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommu n 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 202I.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.

3, föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreseryen.
Reseruen uppgår därefter till 27,1 mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott inte överförs till
2022.

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med

367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas

med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat pä ql J mkr, vilket
är 30,1 mkr bättre än budgeterat. Tillsammans med Melleruds Bostäder AB redovisar koncernen

ett överskott på 53,0 mkr.

Det finns ett flertal olika faKorer som har bidragit till den stora budgetawikelsen. De främsta
orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + L7,7 mkr samt lägre kostnader för
nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Utvecklingen av covid-l9 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas bedrivna
verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar överskott mot budget som

uppgår tilltotalt +10,1 mkr, vilket är vändning frän2020 års negativa budgetawikelseför
nämnderna på -5,7 mkr,

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är främst en

högre skatteunderlagstillväxt för 2021 som innebär att skatteintäkter och utjämningsbidrag
redovisar överskott mot budget.

Kommunens motsvarar 7,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Nettoinvesteringarna
uppgick tlll 47,6 mkr. Investeringarna är 85,6 mkr lägre än budget vilket beror på lägre

kostnader och investeringsbidrag för byggnation av Ängenäs särskilda boende samt
tidsförskj utna i nom VA-verksam heten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Samtliga finansiella- och

verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre arbetsmifiömål uppnås ett.
Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet uppnås, d,v.s. att intäKerna ska vara över
noll

Sedan 2OL3 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt kommunfullmäKiges riktlinjer, 2013-09-
25 g 72, kan en reseruering till RUR göras med högst det belopp som motsvarar det lägsta av

antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar,
som överstig er L o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning, Kommunfullmäktige har

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-08

sida
t2

även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4 o/o av intäkter från skatter
och utjämningsbidrag. Den maximala avsättningen enligt fullmäKiges regler är för näruarande
27,L mkr, vilket motsvarar 4 o/o av 202L års intäkter från skatter och bidrag. En avsättning till
resultatutjämningsreseruen görs med 1,0 mkr och resultatu$ämningsreserven uppgår därefter
till27,L mkr. Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får
det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av
låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig resultat till
nästkommande år. Kulturbrukets överskott för 2021uppgår till 367 tkr och föreslås däför föras
över till 2022och föreslås finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning 2021

. Nämndernas bokslutsrappoter
o Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

1:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Kommunstyrelsen beslutar att

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021.

2, föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktiges
revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas boklut.

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till resultatutjämningsreserven.
Reseryen uppgår därefter till 27,1 mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respeKive underskott inte överförs till
2022.

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år överförs till 2022 med
367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas

med motsvarande belopp.

Beslutsgång

1:e vice ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning/bokslut för koncernen Melleruds kommun
202t

Förslag till beslut
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att:

1. föreslå kommunfullmäktige att godkänna bokslut och årsredovisning för
202t.

2. föreslå kommunfullmäktige att överlämna årsredovisningen till
kommunfullmäktiges revisorer.

3. föreslå kommunfullmäktige att godkänna nämndernas bokslut.

4. föreslå kommunfullmäktige att för 2022 avsätta 1,0 mkr till
resultatutjämningsreserven. Reseruen uppgår därefter till 27,1 mkr

5. föreslå kommunfullmäktige att nämndernas över- respektive underskott
inte öveförs till 2022.

6. föreslå kommunfullmäktige att Kulturbrukets överskott från tidigare år
överförs fl|2022 med 367 tkr. Finansiering sker genom att budgeten för
skatteintäkter och utjämningsbidrag ökas med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen för Melleruds Kommun 2021 uppvisar ett positivt resultat på +l,l
mkr, vilket är 30,1 mkr bättre än budgeterat, Tillsammans med Melleruds Bostäder
AB redovisar koncernen ett överskott på 53,0 mkr,

Det finns ett flertal olika faktorer som har bidragit till den stora budgetawikelsen.
De främsta orsakerna är ökade skatteintäkter och utjämningsbidrag + L7,7 mkr
samt lägre kostnader för nämnderna, +10,1 mkr, till följd av åtgärder för att uppnå

budgetbalans.

UWecklingen av covid-19 har fortsatt att prägla 2021 vilket påverkat nämndernas
bedrivna verksamhet och skatteunderlagsprognoser. Samtliga nämnder visar

överskott mot budget som uppgår till totalt +10,1 mkr, vilket är vändning från
2020 års negativa budgetawikelseför nämnderna på -5,7 mkr.

Skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott på +17 mkr. Anledningen är
främst en högre skatteunderlagstillväxt för 202L som innebär att skatteintäkter och

utjämningsbidrag redovisar överskott mot budget.
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KOMMUN
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Revisorerna
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Kommunens motsvarar 7,5 o/o av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Nettoinvesteringarna uppgick tll 47,6 mkr, Investeringarna är 85,6 mkr lägre än

budget, vilket beror på lägre kostnader och investeringsbidrag för byggnation av
Ängenäs särskilda boende samt tidsförskjutna inom VA-verkamheten.

Melleruds kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning, Samtliga
finansiella- och verksamhetsmässiga mål uppnås. Av kommunfullmäktiges tre
arbetsmiljömål uppnås ett. Resultatet innebär att det lagstadgade balanskravet
uppnås, d,v.s, att intäkterna ska vara över noll

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreseru för
att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer,2013-09- 25972, kan en reseruering till RURgöras
med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar, som överstiger
I o/o av skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. KommunfullmäKige har
även beslutat om att resultatutjämningsreseruen inte ska överstiga 4 o/o äv intäkter
från skatter och utjämningsbidrag, Den maximala avsättningen enligt fullmäktiges
regler är för näruarande 27 ,t mkr, vilket motsvarar 4 o/o dv 202I ärs intäkter från
skatter och bidrag. En avsättning till resultatutjämningsreseruen görs med 1,0 mkr
och resultatutjämningsreseruen uppgår därefter till27,1mkr. Det finns ingen likvid
fond som innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de

finansiella förutsättningar som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden
är ett sätt, förutsatt att det finns utrymme inom det finansiella målet.

Enligt arbetsordning för Kulturbruket på Dal $ 15 ska styrelsens föra med sig

resultat till nästkommande år, Kulturbrukets överskott för 2021uppgår till 367 tkr
och föreslås därför föras över till2022 och föreslås finansieras genom att höja
budgeten for statsbidrag och utjämning.

Beslutsunderlag

Ärsredovisning 2O2L

Komm u nstyrelsens tjä nsteskrivelse
Nämndernas boksl utsrapporter
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-16

ARENDE 2 Dnr KS 2022177

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2O2l

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja

1. Kommunstyrelsen och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.

2. Socialnämnden och de föftroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.

3. Kultur- och utbildningsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet
för är 202L

4. Byggnadsnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.

5. Valnämnden och de förtroendevalda i denna ansvarsfrihet för år 2021.

6. Överförmyndaren och dennes ersättare ansvarsfrihet för år 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år
2021. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och

den inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilaga L, Revisorernas redogörelse.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) genom ett
positivt resultat om 47,7 mkr. Kommunens revisorer bedömer att kommunens ekonomiska
situation och utveckling är tillfredställande efter 2021 års resultat. Kommunen klarar alla tre
finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt för 202L

. Kommunens revisorer bedömer måluppfyllelsens for kommunfullmäktiges verksarnhetsmål
som tillräcklig utifrån kommunstyrelsens redovisning.

. Efter genomförd granskning av 202L års verksamhet framför kommunens revisorer följande

. Kommunens revisorer bedömer att resultatetför 202I är förenligt med de finansiella mål

kommunfullmäktige beslutat om.

. Kommunens revisorer bedömer måluppfyllelsens för kommunfullmäktiges verksarnhetsmål
som tillräcklig utifrån kommunstyrelsens redovisning.

. Kommunens revisorer tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

. Kommunens revisorer tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Beslutsunderlag

. Revisionsberättelse för år 202I med bilaga.

. Granskning av årsredovisning 2021

. Granskning av god ekonomisk hushållning 2021
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

Kommunfullmåiktige

REVISIONSBER/iTTEL SE TÖN MELLERT]D S KOMMT]N 2 02 1

Vi har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under är 2021.

Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den om-

fattning och den inriktning samt gett det resultat som redovisas i bilaga 1, "Reviso-

rernas redogörelse".

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 11:5) ge-

nom ett positivt resultat om 47,7 mlr. Vi bedömer att kommunens ekonomiska situation

och utveckling är tillfredställande efter 202L ärs resultat. Kommunen klarar alla tre finan-

siella mål som kommunfullmäktige fastställt for 202L

Vi bedömer målupp$rllelsens for kommunfullmäktiges verksamhetsmål som tillräcklig

utifran kommunstyrelsens redovisning.

Efter genomford granskning av 202I åtrs verksamhet framfor vi fiiljande:

' Vi bedömer att resultatetfor 2021är forenligt med de finansiella mål kommunfull-

miiktige beslutat om.

' Vi bedömer måluppffllelsens for kommunfullmiiktiges verksamhetsmål som tillräck-

lig utifran kommunstyrelsens redovisning.

' Vi tillstyrker att styrelser och nämnder samt de enskilda örtroendevalda i dessa

organ bevilj as ansvars&ihet.

. Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkåirurs.

Mellerud den 14 mars2022

\t
öö-A,OytrYt b,\åL
J Johan Lorentzon

e
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

Bilaga 1

REVTSORERNAS RED O GOREL SE

Vi har utftirt vår granskning enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verk-

samhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningarna syftar till att ta reda på om

verksamheterna sköts på ett åindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-

lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämn-

derna är tillräcklig.

Revisionens synpunkter har regeLmässigt kommunicerats med ansvarig nämnd och

styrelse i form av skriftliga granskningsrapporter. Dessa har enligt fastställt revis-

ionsreglemente löpande överlämnats till kommunfullmäktige.

Vårt anslag i budgeten har disponerats på det sätt som framgår av budgetavr2ikningen.

Kommunal Sektor inom PwC har biträtt oss vid revisionen.

De granskningar som utförts under året har fordelats enligt nedanstående:

Grundläggande gransknin g 202I

Vi har i enlighet med god revisionssed granskat om kommunstyrelsens och niimndemas

forvaltning skett på ett ändamålsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

samt med tillräcklig intern kontroll. Enligt vår bedömning har verksamheten inom, bygg-

nadsnämndens och kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde delvis bedrivits på

ett ändamålsenligt sätt och kommunstyrelsens och socialnämndens verksamhet har bedri-

vits på ett iindamålsenligt sätt

Verksamheterna inom kultur- och utbildningsnämnden inte bedrivits på ett ur ekonomisk

synpunkt tillfredsställande sätt, vilket däremot verksamheten inom kommunstyrelsen, so-

cialnämndens och byggnadsnämndens verksamheter har gj ort.

Vi kan också i vår granskning konstatera att kommunstyrelsen och samtliga nämnder be-

drivit verksamheten under 2021 medtillräcklig intern kontroll.

Kommunens delårsrapport
Granskningen har syftat till att bedöma om delårsrapporten upprättats i enlighet med den

kommunala redovisningslagens intentioner, om delårsrapporten ger tillfredställande in-

formation om verksamhetens utfall, om delårsrapporten upp$rller kravet på rättvisande

riikenskaper samt om delårsrapporten är tillräckligt dokumenterad. Granskningen ska

även ge ett underlag for revisorernas bedömning av om resultatet åir forenligt med full-
miiktiges mål fiir ekonomi och verksanrhet, när det gäller god ekonomisk hushållning.
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller de formella krav som stipuleras i den kommu-

nala redovisningslagen. Vi bedömer dessutom att delårsrapporten i allt väsentligt redovi-

sar ett rätfvisande resultat och visar en rättvisande ekonomisk ställning.

Delarsrapportens innehåll och utformning motsvarar de krav som ställs i den kommunala

redovisningslagen. Resultat- och balansråikningarna är specificerade. Periodiseringar har

gjorts av alla väsentliga poster.

Uppföljande granskning av samverkan kring barn som riskerxr a;ttfa'rr
illa.

På uppdrag av de fiirtroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomflort

en uppfiiljande granskning av samverkan ftring barn som riskerar attfarallla.

Syftet med uppfiiljningen iir att bedöma om socialnåimnden och kultur- och utbildnings-

nämnden har vidtagit relevanta åtgåirder till fitljd av den granskning som tidigare genom-

forts.

Efter genomford granskning gör vi bedömningen att nämnderna i allt väsentligt vidtagit

relevanta åtgärder till foljd av den granskning som tidigare genomfiirts.

Uppföljande granskning av upphandling

På uppdrag av de fiirhoendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomört

en uppfiiljande granskning av en tidigare genomfiird granskning av upphandling.

Syftet med uppfoljningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har vidtagit rele-

vantaåigärder till foljd av den granskning som tidigare genomforts.

Efter genomford granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte har vidtagit

reLevantaåtgåirder till foljd av den granskning som tidigare genomörts.

Upphandlingsreglementet reglerar antalet inköpsansvariga till huvudsaklig en på varje

enhet. Denna fiirändring har dock i praktiken ännu inte fäff genomslag på alla fijrvalt-

ningar. Avtalstroheten har konhollerats inom kommunstyrelsens internkontrollfor 2020.

För 202I har ingen kontroll beslutats.

Kommunstyrelsen har inte genomfort någon uppfoljning av attalla direktupphandlingar

över 100 000 kronor dokumenteras. Det finns inga dokumenterade riktlinjer eller inarbe-

tade rutiner fiir att kontrollera att dokumentationsplikten efterfoljs. Inforandet av en di-

rektupphandlingsmodul kan skapa bättre forutsättningar for att efterfolja dokumentat-

ionsplikten.

Det har inte tagits fram kompletterande riktlinjer till upphandlingsreglemente, trots att

detta anges i reglementet som varit giltigt i flera år. Det finns planer på att utarbeta rikt-

linjer som omfattar direktupphandling. Det finns ingen funktion med ansvar for att sam-
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Melleruds kommun
Kommunrevisorerna

ordna samtliga kommunens direktupphandlingar for att siikerställa att gränsviirdet inte

överstigs. Brister avseende diariesystem fiirsvårar möjlighetema till samordning.

Granskning av ledning, styrning och uppföljning inom individ- och fa-

miljeomsorgen

På uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Melleruds kommun har PwC genomfort

en granskning av ledning, styrning och uppfiiljning inom individ- och familjeomsorgen.

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig

verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en tillräcklig styrning, ledning och

uppfoljning av individ- och familjeomsorgen.

Efter genomford granskning gör vi bedömningen att socialnämnden delvis bedriver en

ändamålsenlig verksamhet inom givna ekonomiska ruinar genom en tillräcklig styrning,

ledning och uppfoljning av individ- och familjeomsorgen.

I vår granskning kan vi konstatera att det finns ett årstrjul for när och vad som ska foljas

upp, uppfoljningarna redovisar verksamheternas (individ- och familjeomsorgen) samt

forvaltningsövergripande ekonomiskt utfall. Uppftiljningarna innehåller också analys av

orsaker till eventuella budgetawikelser.

Nlimnden har vidtagit åtgärder vid rapportering om budgetawikelser och åtgärderna om-

fattar uppdrag till ftrvaltning och socialchef. Niimnden har även beslutat om åtgärdsplan

for budget i balans. Nåimnden får kontinuerliga uppfiiljningar av ekonomi som visar ana-

lys av eventuella budgetawikelser och nämnden har vid befarat budgetawikelse under

verksamhetsär 2020 vidtagit åtgåirder for budget i balans. Niirnnden får löpande muntlig

uppfoljning av verksamhet vid sammanträden.

Med anledning av vår granskning lämnas foljande åtgärder att vidtaga till socialnämnden:

Att uppfoljning av verksamhetsmål vid delårsbokslut innehåller tydlig rapporte-

ring om arbetet med respektive mål for att nämnden ska kunna vidta eventuella

åtgärder vid behov.

Att niimnden vidtar åtgärder for att nå måluppffllelse avseende verksamhetsmål

samt, när det är aktuellt, budget i balans.

a

a

Granskning av årsredovisningen

Revisorema har bl a till uppgift att pröva om räkenskapcrna är rättvisande. Inom ramen

for denna uppgift ?ir syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är

upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning,

främst från Rådet for kommunal redovisning.
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Melleruds kommun
Kommunrevisorema

Granskningen har utforts enligt god revisionssed. Det innebåir att granskningen planerats

och genomforts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv fiir att i rimlig grad kunna be-

döma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar

dåirfor att bedöma eff urval av underlagen fiir den information som ingår i årsredovisning-

en.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör fijr utfallet av verksamheten,

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att års-

redovisningen i allt väsentligt uppffller kraven på rättvisande riikenskaper och åir upprät-

tad enligt god redovisningssed.

Kommunens resultat 202I uppgick till 47,7 mnkr.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens

årsredovisning för perioden 2021-01-01 -2021-12-31. Uppdraget ingår som en

obligatorisk del av revisionsplanen för är 2A21.

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal

verksamhet.

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område Uppfyller kraven

Förvaltn i n gs berättelse Ja o
oJaResultaträkning

oJaBalansräkning

Kassaflödesanalys Ja o
oJaNoter

oJaDriftredovisning

I nvesterin gsredovisni n g Ja o
Sammanställda
räkenskaper

Ja o

1
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast mojligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en

rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas tillfullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig for upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen

o Kommunallag (KL)
o Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
o Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund for bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående-och omfattande som god sed vid detta slag av granskning

krdver.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-09 och
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-03-23. Rapportens innehåll har
sakgranskats av ekonomichef

3
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Balansräkning

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Noter

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Bedömning

Vi bedömer att kommunens räkenskaperl i allt väsentligt är rättvisande.

Som framgår i årsredovisningen kommer kommunen under 2022 alt genomföra en
fördjupad analys av kommunens samtliga leasingavtal. Viser positivt på denna
genomlysning for att säkerställa god följsamhet till god redovisningssed.

Förvaltn i n gsberätte lse, d rift redovisn i n g och i nvesteri ngsredovisn in g

Förualtn i n gsberättelse

Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Driftredovisning

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

lnvesteringsredovisning

lnvesteringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.

Bedömning

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisn ingen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god

redovisningssed.

1 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter

4
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Sammanställda räkenskaper
Arsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs

rekommendationer.

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommlt nägra omständigheter som ger oss

anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med

LKBR och god redovisningssed.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sidorna 4,54.

Bedömning

Enligt vår uppfattning överensstämmer sidorna 4,54 i alla väsentliga avseenden med
övriga delar i årsredovisningen.

2022-03-18

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

5
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten

för god ekonomisk hushållning är förenliga med de målfullmäktige beslutat. Uppdraget

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag for sin skriftliga

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:

Är årsredovisningens resuttat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligf med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligf med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Styrelsen lämnar delvis en sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning tör är 2021.
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap.20 $ ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige

och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som

redovisningen avser.

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella målfor god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och

årsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i

årsredovisningen är forenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga

bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.

Kommunstyrelsen är ansvarig for upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag fcir sin skriftliga bedömning om

resultatet är forenligt med de mål fullmäktige beslutat.

G ra nskni n gen ska besvara följ ande revisionsfrå gor:

Är årsredovisningens resultat forenligt med de målfullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

r Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation "RU Granskning av årsredovisning". Granskningen har skett genom

genomgång av kommunens årsredovisning.

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-09 och
f u I I m ä kti ge beh a n d I ar å rs redovis n in gen 2022-43-23.

3

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2021 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmå|.

lakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella målför god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att samtliga

finansiella mål är uppfyllda.

Finansiella mål Ultall2O2l Måluppfyllelse

Soliditeten ska vara positiv
inklusive
ansvarsförbindelse

+ 20,0 o/o Uppfullt

Låneskulden ska vara för
den skattefinansierade
verksamheten ej överstiga
30 tkrlinv

23,1 Uppfyllt

Resultatet ska minst
uppgå till2% av intäkterna
från skatter och bidrag.

7,Oo/o Uppfyllt

Mål för verksamheten

Kommunen har satt upp totalt sex verksamhetsmål; tre målför kommunfullmäktige samt
tre mål för arbetsmiljö.

Kommunfullmäktigemål Ultall2O2l Måluppfyllelse

Frä mj ar företagsam het,
företagande och
foreningsliv

Alla nämnder bedömer att
nämndmålen uppnås

Uppfyllt

Tar ansvar for vår livsmiljö,
arbetar förebyggande och
värnar forutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt,
ekonomiskt och
m iljömässigt perspektiv

Tre av fyra nämnder
bedömer att nämndmålen
uppnås

Uppfyllt

Är välkomnande och
inbjuder till medskapande -
internt och externt - för en
utvecklande
samhällsservice och ökad
attraktivitet

Tre av fyra nämnder
bedömer att nämndmålen
uppnås

Uppfyllt

4
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Arbetsmiljömål Utfall202l Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska sänkas
med målsäftning att inte
överstiga 5%

7,5o/o Ej uppfyllt

Kostnaden för
korttidssj u Krå nvaron ska
minska

-0,6 mnkr Uppfyllt

Antalet upprättade
titlbudsrapporter ska öka

-17 st upprättade rapporter Ej uppfyllt

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmålfor god

ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 4 av 6

verksamhetsmål är uppfullda samt att 2 av 6 mål inte är uppfyllda.

Bedömning

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte

skulle vara förenligt med de verksamhetsmålsom fullmäktige fastställt i budget 2021

Styrelsen lämnar delvis en sammanfattande bedömning avseende den samlade

måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.

5
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Bedömning utifrån
revisionsfrågan

Revisionsfråga Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk
hushållning?

Finansiella mäl

Verksamhetsmål

Ja o
oJa

6
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Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

formulera målför den kommunala koncernen. En välfungerande uppföljning och
utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för god
ekonomisk hushällning. För att kunna bedriva verksamheten på eft
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt krävs tydliga och mätbara mål samt en
rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om awikelser
gentemot uppställda mål (RKR-R1l s.9)

2022-03-18

Lars Dahlin

Uppdragsledare

Denna rapport har uppräftats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.

a

7
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-16

ARENDE 3 Dnr KS 20211685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads-
enheten 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr i tilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

3. finansiering för 2023 och framåt får beaKas i socialnämndens budgetarbete,

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhetför 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om
nivåhöjande ram.

Förualtningen föreslår att tidigare finansierat projekt "Jobbredo" från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verkamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad
kostnad på t mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar, Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan
innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar ifebruari en betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja
budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 202L-t2-21, S 183.

. Kom m u nstyrelseförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, g 72.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, g 52.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-09

sida
12

ss2 Dnr KS 2021/685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads-
enheten 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr itilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022.

2, anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Reservationer

Ulf Rexefjord (SD) och Eva Ericson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om
nivåhöjande ram,

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt ?obbredo" från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad
kostnad på t mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomisK bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar, Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan
innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar ifebruari en betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat. Tilläggsanslaget föreslås däför finansieras genom att höja
budgeten för skatteintäKer. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 202L-L2-2L, S 183,
. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse,o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 9 72.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr itilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

J s Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-03-09

sida
13

Ulf Rexefjord (SD): Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i awaktan på

socialförvaltningens utredning angående försörjningsstöd som bör vara en del i

beslutsunderlaget.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska

återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Juste Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄOESPNOTO KOLI
Sammanträdesdatum
2022-03-08

sida
13

s72 Dnr KS 202L1685

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads-
enheten 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr itilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter.

3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete,

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhet för 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om
nivåhöjande ram,

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt '?obbredo" från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad

kostnad på t mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anställning. Beslut om en framtida inriktning som ovan
innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riktar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper,

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar ifebruarien betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat, Tilläggsanslaget föreslås däför finansieras genom att höja

budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 202L-I2-2L,5 183.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förclag till beslut på sammanträdet

Daniel Jensen (KD)l Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr itilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäKer.

3. finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Ulf Rexefjord (SD): Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet i awaktan på

socialförvaltningens utredning angående försörjningsstöd som bör vara en del i
beslutsunderlaget.

ndes sign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-08

sida
t4

Beslutsgång I
1:e vice ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om

ärendet ska återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen
sammanträde.

Beslutsgång 2

1:e vice ordföranden frågar på Daniel Jensens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detta.

J randes sign Utdragsbestyrkande
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-02-22 KS 20211685

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mel lerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
t (2)

Kommunfullmäktige

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknads-
enheten 2022

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. bevilja socialnämnden 1,5 mkr itilläggsanslag för arbetsmarknadsenheten avseende2022

2, anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäKer.

3, finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ansöker om tilläggsanslag för arbetsmarknadsenhetens verksamhetför 2022
med 1,5 mkr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2023 med begäran om

nivåhöjande ram.

Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt '?obbredo" från kommunstyrelsen för 2022
implementeras i befintlig verksamhet som arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning
gentemot den öppna arbetsmarknaden. Implementering av arbetslinjen medför en ökad
kostnad på t mkr. För att möjliggöra att arbeta med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden
som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid
OSA anställningar. Handledarstödet medför en ökad kostnad på 500 000 tkr Målsättning år
2022är att få ut 10 deltagare i OSA anställning, Beslut om en framtida inriktning som ovan

innebär att Melleruds kommun har en AME-verksamhet med insats som riKar sig mot
stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Sveriges kommuners och regioner (SKR:s) prognostiserar ifebruarien betydligt högre utfall för
skatteintäkter än budgeterat, Tilläggsanslaget föreslås därför finansieras genom att höja

budgeten för skatteintäkter. Finansiering för 2023 och framåt får beaktas i socialnämndens
budgetarbete.

Beslutsunderlag
. Socialnämndens beslut 202L-L2-2t,5 183.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltn ingen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud,se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148836
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Beslutet skickas till
Ekonomichef
Socialnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-22 KS 2021/68s

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
202L-L2-2L

sida
B

5 183 Dnr 5N 2AZU31|

Begäran om tilläggsanslag för Arbetsmarknadsenheten

Beslut

Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen för arbetsmarknadsenheten om tilläggsanslag för
2022 pä 1 500 000 kr. Socialnämnden avser att återkomma i budgeten för 2A23 med begäran
om nivåhöjande ram.

Sammanfattning av ärendet

AME verksamheten övergick till socialförvaltningen 2021-09-01, En översyn har gjorts kring
anställningsformerna och budgeten. Förvaltningen föreslår att tidigare finansierat projekt
'tobbredo" från Kommunstyrelsen tr 2022 implementeras i befintlig verksamhet som
arbetslinjen för att möjliggöra stegförflyttning gentemot den öppna arbetsmarknaden.
Implementering av arbetslinjen medför en ökad kostnad på t mkr, För att möjliggöra att arbeta
med målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden som i dag uppbär ekonomiskt bistånd för sin
försörjning behövs ett utökat handledarstöd vid OSA anställningar. Handledarstödet medför en
ökad kostnad på 500 000 tkr.

Vid eventuell implementering ovan är planeringen att vidareutveckla AME verksamheten med
följande:
o Arbetsförmågeutredningar - bättre matchning
e Systematisk uppföljnirg/utvärdering av insatserna för vidare stegförflyttning
. Utvecklahandledarstödet
r Utöka sanrverkan Dalsland
r Målsättning år 2022 är att få ut 10 deltagare i OSA anstållning,

Beslut om en framtida inriktning som ovan innebär att Melleruds kommun har en AME
verksamhet med insats som riktar sig mot stegförflyttning gentemot den öppna
arbetsmarknaden för alla målgrupper.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen för
arbetsmarknadsenheten om tilläggsanslag för 2A22 pä 1 500 000 kr. Socialnämnden avser att
återkomma i budgeten för 2023 med begäran om nivåhöjande ram.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

:D( &
Utd ragsbestyrka ndeJusterändes sign

38



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n gen 2022-03-t6

ARENDE 4 Dnr KS 202ZltL6

Ti lläggsbudget 2022 - föfogandea nslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. anslaget för föfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.

2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget ijanuari aviserade majoriteten att de hade för avsikt
att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva
uUeckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 202L-2023
och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos
från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv
budgetawikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med
anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för
utökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag
til|2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det
prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras föfogande anslaget, Det ökade
förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation
till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under
året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna erhöll i

budgeten tll2022 en inflationskompensation på 0,5 o/o, SKR:s prognos för inflationenför 2022 .

är 2,8 o/o (KPIF).

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, S 81,
o Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, 5 53.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-09

sida
t4

553 Dnr KS 202ZlLLg

Til läggsbudget 2022 - föfogandeanslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anslaget för föfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.

2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget ijanuari aviserade majoriteten att de hade för avsikt
att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva
utveckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 202I-2023
och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos
från december, Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv
budgetawikelse på 13 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med
anledning av kriget i Ukraina. Därför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för
utökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag
till 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det
prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget, Det ökade
förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation
till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under
året om det visar sig att inflationen kommer ligga lwar på en hög nivå. Nämnderna erhöll i

budgeten till2022 en inflationskompensation på 0,5 o/o. SKR:s prognos för inflationenför 2022
är 2,8 o/o (KPIF),

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 5 81.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anslaget för födogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.

2. anslaget finansieras via genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

40



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄO TSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-03-08

sida
26

s81 Dnr KS 2022/LlA

Ti lläggsbudget 2022 - fötfoga ndea nslag

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anslaget för föfogandeanslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med beslut om tilläggsbudget ijanuari aviserade majoriteten att de hade för avsikt
att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022, om skatteunderlagsprognosen
från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognos fortfarande visade på samma positiva

utveckling av skatteunderlaget,

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för 202L-2023
och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget, än deras tidigare prognos

från december. Enligt senaste prognosen visar skatteintäkter och u$ämningsbidrag en positiv

budgetawikelse på t3 mkr. Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med
anledning av kriget i Ukraina. Däför finns det anledning och tillämpa försiKighetsprincipen for
utökning av budgetanslagför 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella statsbidrag
tlll2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande anslag till nämnderna. Av det
prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr, att tillföras förfogande anslaget. Det ökade
förfogande anslaget är tänkt att användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation
till nämnderna för energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under
året om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå, Nämnderna erhöll i

budgeten till2022 en inflationskompensation på 0,5 o/o. SKRrs prognos för inflationenför 2022
är 2,8 o/o (KPIF).

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att

1. anslaget för förfogandeanslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser kommunchefens
konto.

2. anslaget finansieras genom att höja budgeten för skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2022 - födogandeanslag

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att:

Anslaget för förfogande anslaget höjs med 6 mkr, varav 0,5 mkr avser

kommunchefens konto. Anslaget finansieras via genom att höja budgeten för
skatteintäkter och utjämningsbidrag,

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om tilläggsbudget ijanuari aviserade majoriteten att de
hade för avsikt att återkomma med ytterligare justeringar av budgeten för 2022,
om skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

prognos fortfarande visade på samma positiva utveckling av skatteunderlaget.

SKR:s skatteunderlagsprognos för januari visar på en något starkare utveckling för
202I-2023 och en något lägre utveckling för 2024 och 2025 av skatteunderlaget,
än deras tidigare prognos från december. Enligt senaste prognosen visar

skatteintäkter och utjämningsbidrag en positiv budgetawikelse på 13 mkr.

Samtidigt råder en osäker utveckling av samhällsekonomin med anledning av
kriget i Ukraina, Däför finns det anledning och tillämpa försiktighetsprincipen för
utökning av budgetanslag för 2022.

Med anledning av kraftigt ökade pensionskostnader och något minskade generella

statsbidrag tll 2023, vilket medför ett lägre resultat föreslås inga ramhöjande

anslag till nämnderna. Av det prognostiserade överskottet kommer hälften, 6 mkr,

att tillföras förfogande anslaget. Det ökade förfogande anslaget är tänkt att
användas för särskilda satsningar. Även inflationskompensation till nämnderna för
energi och livsmedel mm kan fördelas från förfogandeanslaget senare under året
om det visar sig att inflationen kommer ligga kvar på en hög nivå. Nämnderna

erhöll i budgeten till2022 en inflationskompensation på 0,5 o/o. SKR:s prognos för
inflationen för 2022 är 2,8 o/o (KPIF),

Morgan E Andersson
Kom m u nstyrelsens ordföra nde

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-02-28 KS2022ltL3

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se42



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförua ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-t6

ARENDE 5 Dnr KS 2022191

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) Ll2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verktällda beslut inom tre månader
(rapport L12022).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott, De
insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

. SoL-äldreomsorg

. SoL-omsorg om personer med funktionshinder
r SoL-individ- och familjeomsorg
. LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2022 finns

. Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaKperson, resursbrist.

o Ett beslut LSS 9 5 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande,

o Ett beslut LSS 9 5 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackatja
till nytt erbjudande med preliminärt datum L mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till ryO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-02-15, g 20.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 5 75.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, 5 54.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

sAM MANTnÄOeSpnoroKoLt
Sammanträdesdatum
2022-03-09

sida
15

S 54 Dnr KS 202219L

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) U2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(rapport L12022).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från

beslutsdatum till InspeKionån för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. De

insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

. SoL-äldreomsorg

. SoL-omsorg om personer med funKionshinder
r SoL-individ- och familjeomsorg
. LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2022 finns

o Ett beslut SoL 4 kap I $ kontaktperson, resursbrist.

r Ett beslut LSS 9 g 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande'

r Ett beslut LSS 9 S 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackatja
till nytt erbjudande med preliminärt datum I mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

o Socialnämndens beslut 2022-02-15, g 20.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
o Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, 9 75'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader

(rappoft L12022).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta'

Ju sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-03-OB

sida
19

J

S 75 Dnr KS 2022/9t

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verktällda beslut inom tre månader
(rapport L/2022).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från

beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rappofteringen avser också avbrott i

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott, De

insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

. SoL-äldreomsorg

. Sol-omsorg om personer med funktionshinder

. SoL-individ- och familjeomsorg

. LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2022 finns

o Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaktperson, resursbrist.

o Ett beslut LSS 9 5 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande,

o Ett beslut LSS 9 5 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet. Har tackat ja

till nytt erbjudande med preliminäft datum I mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till IVO den 31 ianuari2022.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-02-L5, 5 20,
o Kommu nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej

verkställda beslut inom tre månader (rapport L12022).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2022-02-17 KS 202219t

Telefon
0530-180 00

Webb
www,mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om senrice till funktionshindrade (LSS) 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(rapport 112022).

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen avser också
avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för
avbrott. De insatser som avses med skyldighet att rapportera är följande:

o SoL-äldreomsorg
. Sol-omsorg om personer med funktionshinder
. Sol-individ- och familjeomsorg
. LSS-omsorg om personer med funktionshinder

För första rapporttillfället 2022 finns

o Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaktperson, resursbrist.

o Ett beslut LSS 9 5 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.

. Ett beslut LSS 9 5 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till erbjudandet, Har
tackat ja till nytt erbjudande med preliminärt datum I mars 2022.

Ovanstående har inrapporterats till NO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2022-02-15, S 20.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148846



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-A2-L5

sida
7

520 Dnr SN 2022144

Redovisning av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle 1

2A2Z

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut rapporteringstillfälle I2A22.

Sammanfattning av ärendet

Ett beslut SoL 4 kap 1 $ kontaktperson, resursbrist.

Ett beslut LSS 9 S 4 kontaktperson, den enskilde har tackat nej till tre (3) erbjudande.

Ett beslut 1.55 9 S 9 boende vuxna, den enskilde har tackat nej till eÖjudandet. Har tackat ja till

nytt erbjudande med preliminärt datum 1 mars 2022.

Har inrapporterats till IVO den 31 januari 2022.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse

Förslag Htl bslut På sammanträdet

Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda

beslut rapporteringsUllfälle 1 2422.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta'

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Socialchef

lu

A;;
Utdragsbestyrkandesr9n
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-03-16

Änrruor s Dnr KS 2022132

Svar på interpellation till socialnämndens ordförande om "julpeng"
(extra stöd till barnfamiljer med försörjningsstöd)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Pål Magnussen (V) har den 13 januari 2022\ämnat in en interpellation, ställd till
socialnämndens ordförande:

Dagen förejulafton sände P4 Väst ett repoftage om 'lulpeng" i regionen, delar av detta
sändes också som ett nyhetsinslag i riksradion.

Av reportaget framgbk att Mellerud upphött att ge 'lulpeng", eft ertra stöd till barnfamiljer
med försörjningsstöd ftir att barnen skulle kunna firajul. Grannkommunerna Vänersborg ger
drygt 1200 kronor per barn och Bengtsfors 500 kronor per barn. Allt för att barn i familjer
som inte har råd att fhajul ska kunna få känna avjulstämningen med julklappar och julmat

I inslaget interujuades Tanja Mattsson som gav uttryck för en syn på 'bkälig levnadsnivå"
som knappast är värdig socialchefen i Mellerud. Eftersom försörjningsstödet ska vara tillfälligt
hålls det på en minimal nivå 'Aessutom finns det ett flertal uälgörenhetsinrättningar som går
in i vårt ställe'.

Därför frågarjag;Delar du som socialnämndens ordförande synsättet att barnfamiljer som
uppbär ftirsörjningsstöd i Mellerud ska förlita sig till välgörenhet för att barnen ska kunna
fira jul?

Air detta synsätt förankrat i socialnämnden?

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2022, g 15, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till socialnämndens ordförande för besvarande,

Socialnämndens ordförande svarar på interpellationen enligt följande:

Vi börjar först att se på vårt ansvar utifrån socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1$ är kommunen
ansvarig som sista instans. Den som inte s1älv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till br'stånd av socialnämnden för sin försörjning
(förcörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Tillgodosedda på annat sätt betyder att
kommunen inte är näst sista instans utan sista, Enligt socialtjänstlagen ska inte kommunen
förringa eller bortse från de insatser som görs av det civila samhället och dess olika
organisationer, föreningar, företag med flera. Finns det forttarande behov som inte är
tillgodosedda efter att dessa bistått så ska kommunen träda in.

Melleruds kommun har inte gett generella påslag i samband med december månads
utbetalningar för barnfamiljer med försörjningsstöd de senaste 10-15 åren. Hänsyn till extra
stora utgifter vissa månader är inräknat i bidragsnormen men fördelat på årets alla månader.

Anser någon barnfamilj som uppbär försörjningsstöd att det är för lågt någon månad på grund
av olika omständigheter kan man åberopa särskilda skä|. Nämnden gör då individuella
prövningar och kan således ge extra stöd vid enskilda tidpunkter men inte generellt för en viss
månad utan prövning.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförualtn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-16

Förualtningsrätten avslog nyligen (220203) ett överklagande av sökta extra pengar isamband
med december månad. Kommunens riktlinjer höll och var väl motiverade utifrån riksnorm.

Förualtningsrättens bedömning var:

Aiven om riksnormen inom det ekonomiska brståndet ligger på en förhållandevis låg niuå, ska
det täcka hushållens baskonsumtion. Därtill kommer att den enskilde själv måste planera sin
ekonomi. Förualtningsrätten anser därför att utgångspunkten måste uara att julmat ligger inom
ramen för det livsmedel som bistånd beviljas till inom normen. När det gäller julklappar är det
en utgift som återkommer varje år och även i den delen får klagande anses ha en skyldighet att
planera för sin ekonomi. Det har inte framkommit sådana särskilda skäl aff det finns anledning
att beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå. Socialnämnden har således haft
fog för sina beslut, vafför överklagandet ska auslås.

Mitt synsätt är att med ovanstående som bakgrund kan barnfamiljer som uppbär
försörjningsstöd förlita sig på civilsamhället och om det inte räcker, kommunens stöd efter
prövning. Detta för att fira alla högtider oavsett religiös inriKning.

Detta synsätt är förankrat i socialnämnden genom de fastställda riKlinjer som ställts under
proposition återkommande i nämnden efter revideringar.

Beslutsunderlag

. Pål Magnussens interpellation.
o Kommunfullmäktiges beslut 2022-0L-25, S L5.
. Socialnämndens ordförandes svar.
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Interpellationssvar till Pål Magnussen "Julpeng" (extra stöd till
barnfam i ljer med försörj ningsstöd)

Vi börjar först att se på vårt ansvar utifrån socialtjänstlagen. Enligt 4 kap 1$ är kommunen ansvarig
som sista instans. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat säff har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (ftircör1'ningsstöd) och för sin
liusföring i övrigt. Tillgodosedda på annat sätt betyder att kommunen inte är näst sista instans utan
sista. Enligt socialtjänstlagen ska inte kommunen fdrringa eller bortse från de insatser som görs av
det civila samhället och dess olika organisationer, föreninga4 företag med flera. Finns det fortfarande
behov som inte är tillgodosedda efter att dessa bistått så ska kommunen träda in.

Melleruds kommun har inte gett generella påslag i samband med december månads utbetalningar för
barnfamiljer med försörjningsstöd de senaste 10-15 åren. Hänsyn till extra stora utgifter vissa
månader är inräknat i bidragsnormen men fördelat på årets alla månader.

Anser någon barnfamilj som uppbär försörjningsstöd att det är för lågt någon månad på grund av
olika omständigheter kan man åberopa särskilda skä|. Nämnden gör då individuella prövningar och
kan således ge extra stöd vid enskilda tidpunkter men inte generellt för en viss månad utan prövning.

Förvaltningsrätten avslog nyligen (220203) ett överklagande av sökta extra pengar i samband med
december månad. Kommunens riktlinjer höll och var väl motiverade utifrån riksnorm.

Förvaltningsrättens bedöm ning var:

A'ven om riksnormen inom det ekonomiska biståndet ligger på en förhållandevis låg nivå, ska det täcka
hushållens baskonsumtion. Därtill kommer att den enskilde själv måste planera sin ekonomi.
Förvaltningsrätten anser därför att utgångspunkten måste vara att julmat ligger inom ramen för det
liusmedel som bistånd beviljas till inom normen. När det gäller julklappar är det en utgift som
återkommer varje år och även i den delen får klagande anses ha en skyldighet aff planera för sin
ekonomi. Det har inte framkommit sådana särskilda skäl att det finns anledning att beräkna
kostnaderna enligt riksnormen till en högre nivå. Socialnämnden har således hafr fog för sina beslut,
uarför överklagandet ska avslås.

Mitt synsätt är att med ovanstående som bakgrund kan barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd
förlita sig på civilsamhället och om det inte räcker, kommunens stöd efter prövning. Detta för att fira
alla högtider oavsett religiös inriktning.

Detta synsätt är förankrat i socialnämnden genom de fastställda riktlinjer som ställts under proposition
återkommande i nämnden efter revideringar.

Daniel Jensen (KD)
Social nämndens ordförande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRAD ESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-41-26

sida
34

s15

Nytillkom na interpellationer

Förslag beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ståillas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmäKiges nästa sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation till socialnämndens ordförande om "julpeng"
(extra stöd till barnfamiljer med försörjningsstcid)

Dnr KS 2022/32

Inlämnad av

Pål Magnussen (V)

Beslutsunderlag

. Interpellation

Förclag till beslut på sammantrådet

KommunfullmäktBe medger att interpellationen får ståillas och överlämnar den
Ull socialnämndens ordförande för besvarande vid fullmåktiges nästa sammanträde.

&slutsgång

Ordforanden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäKige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande

,ffi"*,Å

Utdragsbestyrkande
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Interpellation om Julpeng till socialnämndens ordfiirande Daniel Jensen (kd)'

Dagen fiire julafton sände P4 Väst ett reportage om "Julpeng" i regionen, delar av detta

siindes också som ett nyhetsinslag i riksradion.

Av reportaget framgick att Mellerud upphOrt att ge "Julpeng", ett extra stöd till bamfamiljer

med årstirjningsstöd fiir att barnen skulle kunna fira jul. Grannkommunema Våinersborg ger

drygt 1200 kronor per barn och Bengtsfors 500 kronor per barn. Allt ftir att bam i familjer

,o* int" har råd att fira jul ska kunna fä k?inna av julstämningen med julklappar och julmat'

I inslaget intervjuades Tanja Mattsson som gav uttryck ftir en syn på "skälig levnadsnivå"

som knapp{lst iir viirdig socialchefen i Mellerud. Eftersom ftirsörjningsstödet ska vara

tillfiilligthålls det på en minimat nivå "dessutom finns det ett flertal välgörenhetsinrättningar

som går in i vån stäle".

Diirftir frågar jag;

Delar du som socialnåimndens ordftirande synsättet att bamfamiljer sorn uppbär

ftirsörjningsstöd i Mellerud ska örlita sig till välgörenhet ör att bamen ska kunna fira jul?

Är detta synsätt fiirankrat i socialniimnden?

Mellerud den 13 januan2022

Pål Magnussen (v)

2822 -|lt- 13

UN

0'?,2
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-t6

ARENDE 8 Dnr KS 20221t38

Kompletteringsval av ny ersäftare i Dalslands miljö- och energinämnd

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Karin Andersson (S) till ny ersättare i Dalslands miljö-
och energinämnd.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Marianne Sand Wallin (S) den 11 mars 2022 avsagt sig uppdraget som
ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd ska kommunfullmäktige utse en ny ersättare.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

ARENDE 12

Nytil I komna medborga dörslag

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag om bättre belysning
vid Lunden/Parkgatan för ökad trygghet
och säkerhet

Dnr KS 2022/104

Medborgaförslag om att använda
kommunens drönare för att lokalisera
och förstöra måsbon inom tätbebyggt
område

Dnr KS 2022/118

Medborgaförslag om att den B mars
görs till allmän flaggdag

Dnr KS 2022/126

Beslutsunderlag

o Medborgaförslag.

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-03-L6

Inlämnad av

Carina Blad-Eriksson

Gunnar Andersson

Marie Dahlin

Besvaras av

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
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MELLERUDS
KOMMUN

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

medborgarförslag.
hur det i så fall ska

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PIJL. Du medger att information du lämnar f\r lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begöra utdrag och rättelser.

Avsändare

et resenterar här kort ditt försl

Motivering (Hår kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
Motivera gärna varför du anser att förslag ska genomföras och
kunna ske

Kom munstyrelseko ntoret

Postadress: 464 80 MELLERUD' Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www,mellerud,se
Bankgiro: 5502-2776'Plusglro: IL 74 4O-S Orqnr: 2t2 000-1488

st/

Underskrift

0)*t 7o'(
Namnrörtvdrisa"d" ( #€t Nn BL/*/)

)

(. f r,,, ," t1 '&cc, a(Namn

N ut{lr J/"o,to a /an /5Adress

6f ö e L/ r'tu/Postadress

Pfr 'ic li ct
E-postadress

( Ct rvt() (" Jan (+'

f rf lJ h' / , ov ffn t nJ , r ll t;erhut

60



MELLERUDS
Kommunsture

KOMMUN
lsekot"loret

?tii"i -{I,?- 0 2

2oMFttFhsp:s
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Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare

r här kort di

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarforslag. Motivera gärna varför du anser att forslag ska genomföras och

fall kunna ske

Kom m u nstyrelsekonto ret

Postadress: 464 B0 MELLERUD ' Besökadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www,mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro: LL 74 4O-B'Orgnr: 212 000-1488
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lngrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Medborgarkontoret
den 8 mars 2A2215:12
lngrid Engqvist
VB: Komplettering till medbograrförslag
Medborgarförslag 8 mars 2022.docx

Från: marie.dahlin@telia.com <marie.dahlin@telia.com>

Skickat: den 8 mars 2O22 L4:56

Till: Medborga rkontoret <medborgarkontoret@mellerud.se>

Ämne: Komplettering till medbograrförslag

Hej
Jag vill lämna in detta som komplettering till mitt medborgarförslag som jag låmnade in tidigare dag.
Hälsningar
Marie Dahlin
Sjöbrisgatan 8F
464 93
Mellerud
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Det skulle egentligen inte behövas, vi skriver i dag år 2022, men lnternationella
kvinnodagen behöver uppmärksammas varje år som en påminnelse om att kvinnorna
har långt kvar tilljämlikhet i världen.

Vi kvinnor i Sverige har kommit långt mer är ännu inte klara, vi behöver också hjälpa

andra länder att komma närmare jämställdhet. Vi har firat internationella kvinnodagen
sedan 1912i Sverige och i dag är det en allmän dag för kvinnofrågor och inte
förknippad med någon ideologi. Dagen finns också med på FNs lista sedan 1977

med en rekommendation om allmänt firande 8 mars.

Jag vill att dagen ska uppmärksammas och att vi ska tänka på olika kvinnor i vädden
och deras olika öden och levnadsförhållanden, även här i Sverige.

Ett bra sätt att uppmärksamma det pä är att flagga, då undrar månniskor, varför
flaggas det i dag?

Så mitt medborgarförslag är att Melleruds kommun ska anta 8 mars som allmän
flaggdag, så att dagen uppmärksammas och att en tanke kan gå till alla de olika
kvinnoöden som finns ivärlden för att nå en jämlikare värld i sann FN-anda.

Marie Dahlin
Sjöbrisgatan 8F
464 93 Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u n styre lsefö rua ltn i n ge n 2022-03-L6

ARENDE 13

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförualtningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta for Kommunfullmäktige att få kännedom om:

. Samverkansavtal för Campus Dalsland Dnr KS 2022/100
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