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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 FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen 2020-1 1- 10

ARENDE 1 Dnr KS 20201425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sa mmanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-
kommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade Tlyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel
för flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för
2020, Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migratiönsverket för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på
-5,9 mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt
att Wå skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr, En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt 2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020,9100, att återremittera (minoritets-
återremiss) ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, $ 91 att ansöka om ett
tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2O20 med redovisad
analys.

Beslutsunderlag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, 5 100.
. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, 5 91.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 334.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-II-04, g 242.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-tt-04

sida
10

5242 Dnr K520201425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersäftning 2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om

tilläggsanslag.

Reservationer

Marianne sand wallin (s), Thomas Hagman (S) och christine Andersson (s) reserverar sig mot

beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-

kommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden

,.0år u,. den så kallade "flyktingpåsen"-på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel

i#tkti.ilar"n Ueui[åOes t utt-ur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för

2020. Kultur-och utbidninjsnamnOen får även årka 6 mkr i etableringsersättning från

migrationsverket för 2020'

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på

-S,g i.tt t. Underskottet bärodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt

atl Wå skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget'

Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enlgt Prognos 1 ,
prognostiåraAes ett unierskott med -2 mkr. fn budgetawikelse på -t5 mkr hänförligt till

nämnderna, Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för

Melleruds del innebai-Jrygt z mtr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det

så kallade balanskravet, dir intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2020. sveriges^regioner

och kommuners sfatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundadel Rå en

markant återhämtning åu tuun-rr. prödrktion oc.h sysselsättning under kvartal 3' Några centrala

medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte'

Nämnderna måste foftsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr'

KommunfullmäKige beslutade den 23 september 2020,9100, att återremittera (minoritets-

åierremiss) ärendät till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av

hur underskottet har kunnat uppstå'

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, s 91 att ansöka om eft

iirr6ggr.*r39 på s nit<r för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020 med redovisad

analys.

Beslutsunderlag
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08' 5 59'

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'

o Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, 5 100'

r Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse'
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, I 91'

o Arbetsutskottets beslut 202O-L0-L9,5 334'

n Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-rL-04

sida
11

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Marianne Sand Wallin (S): KommunfullmäKige beslutar att bevilja kultur- och
utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala
gymnasiekostnader f ör 2020.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
T7

s 334 Dnr KS 2020/425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-
kommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden
medel ur den så kallade "flyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel
för flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för
2020. Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på
-5,9 mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt
att Wå skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr. Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -t5 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för
Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en
markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verkamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021
minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr,

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, S 100, att återremittera (minoritets-
återremiss) ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av
hur underskottet har kunnat uppstå.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 5 oktober 2020, $ 91 att ansöka om ett
tilläggsanslag på 5 mkr för ökade interkommunala gymnasiekostnader för 2020 med redovisad
analys.

Beslutsunderlag
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, 5 59.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-23, S 100.
. Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-05, 91,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
1B

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att avslå kultur- och
utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

lusterandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTNÄOTSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-10-05

sida
B

5 91 Dnr KUN 2020159

Tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade

interkommunala gymnasiekostnader 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, g 100, att återremittera Kultur- och

utbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020 i syfte att
nämnden ska återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå.

Interkommunal ersättning regleras i skollagen 16 kap 50 5 En kommun som på ett nationellt
program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i

samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av

dennes hemkommun.
Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande IKE-kostnader i

december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kraftigt sparbeting för förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var att klara

ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019, Besparingarna bestod till
största delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt

och samtidigt klara kraven enligt 3 kap 4 - 12 55 Skollagen.
IKE kostnaden för gymnasieelever är svår att påverka då den baseras på:

1. antal elever
2. antal elever med tilläggsanslag
3. antal elever som går ett fjärde år
4. kostnaden för programmet
5. kostnader för skolskjuts och inackorderingstillägg.

Beslutsunderlag

Ti I läggsa nslag för i nterkom m u na I ersättn i n g 2020

Beslutet skickas till
Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Sida 1(2)

Kultur och utbildningsnämnden

Handläggare:

Direkttelefon:

E-post:

Datum:

Diarienummer

Anders Pettersson
0530-181 16

anders. pettersson@mellerud.se
28 september 2020
KUN 2020/59

Tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O20

Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för

ökade interkomm u na la gym nasiekostnade r 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till Kultur och utbildningsnämnden med

en uppmaning om att återkomma med en analys av underskottets orsak. Fyra orsaker

har identifierats.

1. Gymnasieverksamheten omfattar ovanligt många elever.
Z. Ovanligt många elever går ett fjärde eller femte år på gymnasiet'

3. Många elever har visat stort intresse för dyra platser.

4. Flera barn får sin grundskoleutbildning i en annan kommun.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 september 2020, g 100, att återremittera Kultur

och utbildningsnämndens ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning

2OZOi syfte att nämnden skall återkomma med en analys av hur underskottet har

kunnat uppstå.

Interkommunal ersättning regleras i skollagen 16 kap 50 $. En kommun som på ett
nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i

samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens

utbildning av dennes hemkommun.

Analys och fördjupning

Efter att Kultur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande IKE-kostnader

i december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari

2019 om ett kraftigt sparbeting for förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till

detta var att klara ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019'

Besparingarna bestod till största delen minskning av stöd- och resurspersonal. Dessa

besparingar gick inte att uppnå helt och samtidigt klara kraven enligt 3 kap 4 - 12 55

Skollagen.

I takt med att interkommunala ersättningar tar en allt större del av Kultur och

utbildningsnämndens totala budget blir utrymmet för verksamhet i egen regi mindre.

Kultur oc-h utbildningsnämnden har sedan 20L7 valt att inte justera elevpengen uppåt

i samma takt som angivits i de generella budgetförutsättningarna. Infor 2019 gjordes

ingen uppräkning av elevpengen varken i procent eller absoluta kronor. Förvaltningen

känner därför en oro inför 2021 då ramtilldelningen reduceras med 4 mkr.

Kultur och utbildningsnämnden

Besöksadress: Storgatan 17,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
kulturutbildnamnd@mellerud.se

Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: WwW. mellerUd.Se9



MELLERUDS
KOMMUN

iKE kostnaden for gymnasieelever är svår att påverka då den baseras på:

1. antal elever

2. antal elever med tilläggsanslag

3. antal elever som går ett fjärde eller femte år

4. kostnaden för programmet

5. kostnader för skolskjuts och inackorderingstillägg.

Anledningen till de ökande kostnaderna för Kultur och utbildningsförvaltningen i

Mellerud är främst följande:

1. Antalet IKE elever ökade 2019 med 36 elever vilket är en betydande ökning
jämfört med 2019 års elevprognos. Vårterminen 2020 betalade Melleruds

kom m u n i nterkom m u na I ersättn in g f ör 233 gym nasieelever. Höstterm i nen

förväntas antalet lKE-elever på gymnasietvara264 varav 12 överåriga.

Kommunens egna gymnasieskolan har 97 elever folkbokförda i kommunen varav

33 överåriga. Totalt omfattas gymnasieverksamheten (IKE + Dahlstiernska) av

361 elever varav 45 överåriga.

2. Antalet gymnasieelever som går ett fjärde eller femte på gymnasiet ökar,
prognosen är att Mellerud betalar IKE-ersättning för 12 elever födda 2001 eller

tidigare höstterminen 2020. Detta beror på att eleverna bytt utbildningen efter ett
eller två år och börjar då om sin gymnasieutbildning. 33 elever som är födda 2001

eller tidigare går på Dahlstiernska. Det stora flertalet av de överåriga eleverna har

gått ett eller flera år på tl-programmen innan de börjar ett ordinarie
gymnasieprogram.

3. Många elever har visat intresse för Nuntorps naturbruksgymnasium (friskola) efter

dess etablering. 2019 ökade IKE kostnaden med 1,2 mkr. För 2020 blir kostnaden

ytterligare högre då den avser två terminer och fler elever. 15 elever får sin

utbildning Dinglegymnasiet/Nuntorpsskolan enligt prognos från 25 september

2020. Varje naturbrukselev kostar 250 200 kr per läsår'

4. Antalet barn som får sin grundskoleutbildning i annan kommun ökar stadigt (B

barn i maj 2O2O). Flertalet kommer av att barn är placerade av socialtjänsten i

andra kommuner.

Anders Pettersson
förvaltningschef

Ärendet skickas till
Kommunfullmäktige

Kultur och utbildningsförualtningen

Besöksadress: Storgatan LL,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
kulturutbildnamnd@mellerud.se

Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www'mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-23

sida
t2

5 r00 Dnr KS 20201425

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2O2O

Kom munfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kultur- och

utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade inter-
kommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -7 mkr. För 2019 erhöll nämnden

medel ur den så kallade 'flyktingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för
flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.
Kultur-och utbildningsnämnden får även cirka 6 mkr i etableringsersättning från
migrationsverket för 2020.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9

mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två
skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Årets budgeterade resultat för kommunen uppgår till +13 mkr, Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr, En budgetawikelse på -t5 mkr hänförligt till
nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 202A, som för
Melleruds del innebär drygt} mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det
så kallade balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna, för 2020. Sveriges regioner
och kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en

markant återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvartal 3. Några centrala
medel att finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste foftsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med -4 mkr.

Beslutsunderlag
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, I 59

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'

. Arbetsutskottets beslut 2020-08-25, 5 251.

. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, 5 191,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om
tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020.

Lars Nilsson (S)l Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kultur- och

utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av hur underskottet har kunnat uppstå,

Jqqteran

ir4,d7- &{w
Utdragsbestyrkandedes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-23

sida
13

Beslutsgång

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

ska återremitteras.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde'

Omröstning begärs

Ordförande god känner följande beslutsgång.

Ja-röst för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Nej-röst för att återremittera ärendet.

Omröstningsresultat

Med 20 ja-röster för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och tio nej-röster för att
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige genom en så kallad minoritetsåterremiss att
återremittera ärendet till kultur- och utbildningsnämnden om att återkomma med en analys av

hur underskottet har kunnat uppstå. (Se omröstningsbilaga.)

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

6{W
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Omröstningsbilaga 5 1O0

SAM MANTRÄO ESP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-23

sida
L4

Ordinarie ledamöter Pafti Ersättare Ja Nei Avstår

Kent Bohlin (s) X

Peter Liunqdahl (c) X

Ulf Rexefiord (sD)

Ludwiq Mossberq (M ) X

Marianne Sand Wallin (S) X

Moroan E Andersson (c) X

Roland Berqlund (SD) Desirde Kinqsson-Edhborq X

Jörqen Eriksson (KIM) X

Thomas Haqman (s) X

Eva Pärsson (M) X

DanielJensen (KD ) Ann-Christine Larsson X

Karin Nodin (c) X

Bernv Dahlberq (SD) X

Christine Andersson (s) X

Michael Melby (s) X

Pål Maqnussen (v) X

Christina Andersson (c) X

Martin Andersson (SD) X

Anita Auqustsson (KIM) X

Florence Jonasson (s) X

Tonv Johansson (MP) X

Anette Levin (L) X

Karolina Hultman Wessman (c) Helena Hultman X

Liselott Hassel (SD) X

Lars Nilsson (s) X

Patrik Tellander (M) X

Lisbeth Berqlöv (KD) X

Eva Larsson (s) X

Martin Eriksson (c) X

Tony Andersson (SD) Lillis Grödem X

Roland Biörndahl ( )M X

Summa 20 10

/f,p"" ,ål lt r
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Kommunfullmäktige

Ansökan om tilläggsanslag för interkommunal ersättning 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå kultur- och utbildningsnämndens begäran om

tilläggsanslag.

Sammanfaftning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnder ansöker om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade

interkommunala gymnasiekostnader för 2020.

Nämnden redovisade i bokslutet en budgetawikelse på -Z mkr. För 2019 erhöll nämnden medel

ur den så kallade'flytkingpåsen" på 18,5 mkr. För att kompensera bortfallet av medel för

flyktingpåsen beviljades kultur-och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 10 mkr för 2020.

Kultur-och utbildningsnämnden får även ca 6 mkr i etableringsersättning från migrationsverket

för 202O.

I prognosen för april prognostiserade kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på -5,9

mkr. Underskottet berodde till stor del på ökade interkommunala ersättningar samt att två

skolenheter har en stor ekonomisk awikelse från tilldelad budget.

Ärets budgeterade resultatet för kommunen uppgår till +13 mkr' Enligt Prognos 1

prognostiserades ett underskott med -2 mkr. En budgetawikelse på -15 mkr hänförligt till

nämnderna. Efter prognos t har staten aviserat om ytterligare tillskott för 2020, som för

Melleruds del innebär drygt2 mkr. Det är ändå osäkert om kommunen kommer uppnå det s'k

balanskravet, där intäkterna ska överstiga kostnaderna , för 2020. Sveriges regioner och

kommuners skatteunderlagsprognos från april var högst osäker och grundades på en markant

återhämtning av svensk produktion och sysselsättning under kvaftal 3. Några centrala medel att

finansiera tilläggsanslag med finns inte.

Nämnderna måste fortsätta anpassa verksamheten till gällande ramar. I budgeten till 2021

minskas kultur- och utbildningsnämndens ram med - 4 mkr.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl- Olof Pettersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-07-01 Ks20201425

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mel lerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-l4BB

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se14



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-06-08

sida
11

5se

Ti I läggsanslag för Interkom m u nal ersättni n g 2A2O

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag på 5 mkr för ökade

interkommunala gymnasiekostnader 2020,

Sammanfattning av ärendet

Interkommunal ersättning regleras i skollagen 50 $: En kommun som på ett nationellt program

har anbgit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för
utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun.

Efter att Kuftur och utbildningsförvaltningen varnat för kraftigt stigande lKE-kostnader i

december 2018 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden redan den 30 januari 2019 om ett
kraftigt sparbeting för förvaltningens ordinarie verksamheter. Orsaken till detta var att klara

ökade IKE kostnader inom nämndens verksamhetsområde 2019. Besparingarna bestod till
största delen minskning av stiid- och resurspersonal. Dessa besparingar gick inte att uppnå helt
och samtidigt klara kraven enligt 55 4 - L2,3 kap Skollagen.

Rlrvaltningschefen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse - Tll läg gsa nslag Interkom m u na I ersättnin g 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsekontoret

Justerandes sign

trJ rc-- Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020- 1 1-10

ÄRenoe z Dnr KS 20201602

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,L24 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder,
o Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 49.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, S 329.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-LL-04, S 243.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-Lr-04

sida
L2

S 243 Dnr KS 20201602

Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 tör AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,t24 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.

. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 9 49.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, S 329.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä Kige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLI
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
t2

S 329 Dnr KS 20201602

Delårsbokslut 2019-08-31 för AB Melleruds Bostäder

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

resultat på 5,668 mkr vilket är en förbättring med 3,124 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

. Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
o Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, g 49.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sig Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Delårsbokslut 2020-08-31 för Melleruds Bostäder AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet per den 31 augusti 20L9 för AB Melleruds Bostäder visar på ett positivt
resultat på 5,669 mkr vilket är en förbättring med 3,L24 mkr jämfört med budgeterat
resultat.

Beslutsunderlag

o Delårsbokslut 2020-08-31 för AB Melleruds Bostäder.
o Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, g 49

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Melleruds Bostäders AB

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-29 KS 20201602

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se19



AB MELLERUDS BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NT 06
Sammantrådesdatum sida
2420-09-22 7

54e

Delårsbokslut

AB Melleruds Bostäder beslutar att

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2020-08-31.

2. överlämna delårsbokslut 2020-OB-31 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar delårsbokslut som visar ett resultat
på+s668tkr.

Avvikelsen mot budget uppgår till ca + 3,t24 tkr.

Beslutsunderlag

' Delårsbokslut2020-08-31

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ps
^k UtdragsbestyrkandeJusterandes sig
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AB Melleruds Bostäder
5565284329

1(7)

Delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31

AB Melleruds Bostäder är ett helägt dotterforetag till Melleruds kommun
säte i Mellerud, S$relsen och verkställande direktören får härmed avge
2020-01-01 - 2020-08-31.

org nr 556528-4329, med
delårsrapport för perioden

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

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

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

Uthyrning och marknad
Bolagets bestånd av lägenheter är fördelat med 508 st i Mellerud, 120 st i Asensbruk och 94 st i Dals
Rostock. Eferfrågan av lägenheter i centralorten Mellerud är stor och väntetiden på lägenheter här är
lång. Åven i Dals-Rostock är efterfrågan god och vi har inga vakanser. I Asensbruk har vi ett stort antal
vakanser 124%| och har svårt att hitta nya hyresgäster. Omflyttningen ijust Asensbruk år stor med
mycket slitage som följd. Alder och skick på fastigheter i kombination med obefintlig kollektivtrafik och
svagt serviceutbud med få arbetstillfållen på orten är orsaker som bidrar till hög vakans. Bolaget äger
också ett antal affärslokaler, fråmst på storgatan i Mellerud och efterfrågan är god även på dem.

Utbrottet av Covid-19 har inte fått några märkbara ekonomiska konsekvenser för våra boende.
Dåremot har ett flertal av våra lokalhyresgäster drabbats av pandemin och vi har erbjudit hyresrabatter
till dem som omfattats av regeringens stöd. Vi har mårkt av fortsatta utmaningar för flertalet
lokalhyresgäster och följer fortlöpande upp utvecklingen.

Underhåll
Då många av bolagets fastigheter är gamla så finns ett stort underhållsbehov och årets
underhållsbudget överstiger 10 Msek. Underhållplaner finns framtagna och gås igenom samt revideras
årsvis. I år har underhållsarbetet fått hanteras mycket annorlunda i samband med utbrottet av
Covid-19. En rad underhållsprojekt fick ställas in då risken var stor att det skulle medverkat till ökad
smittspridning. Covid-19 sammanföllockså olyckligt med ett par orelaterade långa sjukskrivningar så
arbetet med att ställa om det planerade underhållet till andra projekt tog tid. En tydlig effekt av dett
syns på resultatet för delåret som visar ett bättre överskott än vad vi budgeterat för perioden.

Från och med juli har arbetet tagit fart med att starta alternativa underhållsprojekt som inte riskerar
ökad smittspridning. Fokus har skiftat till att arbeta mer med utemiljöer och yttre underhåll under
resterande delen av 2020.

Yttre skötsel av våra fastigheter har fungerat båttre under denna period jämfört med föregående år,
delvis p g a en ny entreprenör. En bäftre effektivitet i kombination med robotklippning av grönytor har
sänkt kostnaderna avsevärt första halvåret.

Resultatanalys
Delårsresultatet om + 5,7 Msek är 3,1 Msek bättre än budgeterat. Främsta orsakerna till överskottet är
att investerings och underhållsprojekt har fått pausas eller skjutas på framtiden efter utbrottet av
Covid-19. Regeringen stödpaket med sänkta arbetsgivaravgifter i kombination med att bolaget väntat
med en projektanställning på 80% har också bidraget till det positiva överskottet.

VD prognosticerar att detta överskott inte kommer att kunna förbrukas i sin helhet under hösten utan
resultatet för 2O2A förväntas bli ca + 6,6 Msek vilket är ca 2,8 Msek över budget.
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AB Melleruds Bostäder
55652E-4329

Resultatutveckling
kkr

2(7\

2020-08-31 2019-08-31 2018-07-31 2017-07-31 2016-07-31
Nettoomsåttning
Res före bokslutsdisp o skatt
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Balansomslutning

32 329,0
5 667,0

15,6
198,8

211 630,0

32 270,4
4 905,0

12,3
261,0

221695,A

28 714,0
3 952,0

10,5
163,0

213 945,0

27 255,0
4 320,0

8,1
306,0

214 312,0

27 2A1,A
2 151,A

10,4
226,0

182 464,A

lnvesteringar
Flera planerade investeringar för 2020 skulle inneburit besök och långvarigt arbete i lägenheter med
boende- T e x var planen fortsatt stamrenovering på Backegatan, fönsterbyten på Kransen och byten
av entredör1ar på Gården. För att inte medverka till smittspridning av Covid-19 så har de projekten
skjutitis på framtiden. lstället har vi inför hösten planerat att omfördela de investeringsmedlen till ett
takbyte på Kapellgatan 3.

Genomförda investeringar under januari - augusti:
- Maskiner och inventarier 133 tkr
- Mark (Staren 16) 52 tkr
- Bilar 21 tkr

lnvesteringar pågående:
- Fönsterbyte Kransen 220 tkr
- Nybyggnationsprojekt Staren 48 tkr

Planerade investeringar september - december:
- Takbyte Kapellgatan (upphandlig ej klar)
- Rivning av två äldre småhus (345 tkr, markanläggningar)

Likviditet och finansiering
Likviditeten har under innevarande rapportperiod minskat med 9 184 tkr (+S gga tkr) för bolaget och
uppgick per delårsperiodens slut till 21 719 tkr (25 809 tkr).

Bolagets belåning har efter amorteringar om 15 775 tkr (0 tkr) minskat från ftA p5 tkr till '164 350 tkr.

lolggetg genomsnittliga räntebindningstid per 2020-08-31 var 3,83 år med en genomsnittsränta på
2,1.7%. Den något hgga genomsnittsräntan beror på ett antal långa ränteswapär som kommer ati lopa
ut inom närmaste 1-2 ären. Därefter år prognosen att våra räntekostnader kommer att sjunka avsevärt
under kommande år förutsaft att inte någon stor nyupplåning tillkommer.

Samtliga av bolagets lån är finansierade av Kommuninvest med kommunal borgen,

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Vi är ett litet bolag med få anställda och frånvaro av nyckelpersoner får dårför stor effekt på
verksamheten. Under perioden mars till april hade bolaget långa sjukskrivningar bland personal på
administrationen, bl a VD. Sjukskrivningar som var orelaterade till utbrottet av Covid-19 men som
försvårade. hanteringen av utbrottet ytterligare. Tack vare mycket kunnig och hårt arbetande personal
klarade bolaget den krisen men våra kunder har fick mindre tillgång till direkt kundservice i form av
besöks- eller telefontider. Aven tiden från april månad till septembå naOe kunderna mindre
kundservice än vad de är vana vid. Detta var en åtgård för att minska smittspridning men även minska
sårbarheten ivårt lilta bolag, vi anpassade verksamheten till att kunna skötas med mindre personalvid
behov.

Då flera i personalen tillhör någon av riskgrupperna samt att många av våra boende är åldre så togs
ett beslut att avbryta allt underhåll och reparationer i lågenheter med boende. En åtgärd som vi
upplever varit lyckad och medfört att vi klarat oss mycket bra hittills under Covid-19 hed oväntat lite
sjukskrivningar eller frånvaro. Detta i kombination med att vi följt rekommendationer har också skyddat
våra boende.
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Att snabbt ställa om allt planerat underhåll och investeringar har varit utmanande och tagit tid men
efter semesterperioden har bolaget kunnat påbörja en rad nya underhålls- och investeringsprojekt. Vi
har under sommaren också renoverat våra egna lokaler för att stärka arbetsmiljön och tryggheten för
de anställda. Till vår stora glädje kunde vi första september öppna upp vår nya kundmottagning för
obokade besök samt erbjuder nu också fler dagar med telefontid.

lmplementeringen av nytt ekonomisystem som påbörjades under 2019 och driftsattes 2020 har tagit
väldigt mycket tid i anspråk av organisationen, främst genom att vår ekonom fått jobba heltid med
detta även efter driftsättningen. ldag kan administrationen jobba i stort sett med planerade uppgifter
och fortsätter också att utveckla vår egen digitaliseringprocess. T ex jobbar vi mycket med att få
hyresgäster att välja e-faktura och sköta sina felanmålningar via vår hemsida. Nu sker också ett arbete
med att lägga ut all brevavisering på underentreprenör, något vi tidigare gjort sjäva med egen
personal.

Bolaget har också strategiskt förvärvat mark som anses mycket lämplig för en satsning på
nybyggnation. P g a begränsningar i detaljplanen omöjliggörs en vettig satsning på rnarken och nu
inleds en process med att söka ändring av detaljplanen.

Mellerud 2020-09-18

Erik Josefsson
Verkställande direktör
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AB Melleruds Bostäder
556528-432S

4(71

Resultaträknin
Belopp ikkr Nof 2020-a1-01-

2020-08-31
2019-A1-A1-
2A1 9-08-31

Nettoomsättning
Ovriga rörelseintäkter

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

Rörelseresultat

Resulfaf från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintåkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

32329
851

32270
667

33 180

-1 3 926
-93

-1828
-5 265

-3 538

32 937

-12 514
-1 581
-1 935
-5 389

-3 460
I 530

2
51

-2 916

I 058

25
53

-3 331

5 667 4 805

5 667 4 805

5 667 4 805
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AB Melleruds Bostäder
556528-4329

Balansräkning

5(7)

Belopp ikkr Not 2A20-A8+1 2U9-A8-31

TILLGANGAR

Anläggn ingstillgångar

M ateriel la an I ägg n i n gsti I lg ä ng ar
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och forskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Fi n ansi el I a an I ägg n i ngsti I I gä nga r
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstill gån gar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Koftfrlstig a ford ri ngar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

187 168
3 692

321

1 90 738
3 413

671

191 181 194 822

749554

554 749

191 735

286

195 571

315

286

-3 050
45

Bg5

315

-3 753
112

1 395

-2110

21 719

-2246

28 055

19 895 26 124

211 630 221 695
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AB Melleruds Bostäder
5565284329

Balansräkning

6(7)

Belopp i kkr Nof 2A20-A841 2019-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

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

Summa eget kapital

Oöeskaffade resenrcr
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Längfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

000
380

3
2

3 000
2 412

5 380

11 707
3 703
5 667

5 412

I 434
3 198
4 805

21 CI77 16 437

26 457

2272
5 970

21 849

1 976
5 070

8242

2719

7 046

2782
2719

164 350

278?'

180 125

164 350

3 400
-92
516

6 038

180 125

3 086
-342
558

6 591

I 862

211 630

I 893

221 695
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AB Melleruds Bostäder
556528-4329

7(7)

Kassaflödesanalys

2020-u-al- 2019-01-01-
Belopp ikkr Nof 2020-A881 2A19-08-31

Resultat efter finansiella poster 5 667 4 80S
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 3 498 3 460

I 165 8 265

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde frän förän dring ar i rörel sekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Öknin g (-)/M i nskn in g (+) av rörelsefordri ngar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesterin gsverksamheten
Förvärv av materiella anlåggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieri n gsverksamheten
Amortering av lån

Kassaflöde från fi nansierlngsverksamheten

Arets kassaflöde
Llkvida medelvid årets börlan
Likvida medel vid årets slut

9 165

18
3 573

-5 903

I 265

0
-362

-2 515

6 853

-370
108

5 388

-412

-262

-15775

412

-675

-15775 -675

-9184
30 903

4 30{
23 079

21 719 27 380
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nsty re lseförva ltn i n g en 2020-11-10

ARENDE 3 Dnr KS 20201342

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.

Prognosen visar en awikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i prognos L12020.

Beslutsunderlag

. Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.

. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 50.
o Kom m u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 330.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-IL-04, S 244.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-LL-04

sida
13

J

s244 Dnr KS 2020/342

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.

Prognosen visar en awikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i prognos Llzo2o.

Beslutsunderlag

o Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.
. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 50.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, S 330.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
13

s 330 Dnr KS 2020/342

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2020 visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.

Prognosen visar en awikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka plus 2,827 mkr
vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i prognos L12020.

Beslutsunderlag

. Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.

. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, 5 50.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Prognos 2l2O2O för AB Melleruds Bostäder

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Andra prognosen för 2O2O visar ett överskott på cirka 6,634 mkr.

Prognosen visar en avvikelse för bostadsbolaget för budgetåret 2020 om cirka
plus 2,827 mkr vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i

prognos l/202O.

Beslutsunderlag
. Prognos 212020 för AB Melleruds Bostäder.
. Melleruds Bostäders styrelses beslut 2020-09-22, g 50

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
AB Melleruds Bostäder

Tjänsteskrivelse

Ko m m u n styrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-09-29 K520201342

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Sida
1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se32



AB MELTERUDS BOSTÄDER SAMMANTRÄDESPROTOKOTL NT 06
Sammanträdesdatum sida

2A20-09-22 8

s50

Prognos 2

AB Melleruds Bostäder beslutar att

1. godkänna redovisningen av prognos 2.

2. överlämna prognos 2 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

VD Erik Josefsson redovisar prognos 2.

För helåret 2020 spås en prognos med ett överskott om ca 6 634 tkr.

Prognosen visar en avvikelse för bolaget för budgetåret 2020 om ca
+ 2 827 tkr vilket är en förbättring med 97 tkr mot resultatet som antogs i
prognos 1.

Beslutsunderlag
r Prognos 2

Skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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AB Melleruds Bostäder
556528-4329

Prognos 2020-08-31
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 2O2O.O8.31

Vd för AB Melleruds Boståder, avger följande ekonomiska prognos för budgetåret 2020, Prognosen
baseras på balans- och resultaträkning per 2020-08-31 och planerade underhålls- och
investeringsprojekt.

RESULTAT
Resultatet for delåret är + 5 668 tkr och avviker från budget med ca + 3I24 tkr, Den främsta orsaken till
denna positiva awikelse är en direkt följd av Covid-19 och det stopp som uppstod i våra underhålls och
investeringsprojekt. Inom administrationen har vi också väntat med en planerad projektanställning vilket
också sparat in en 8Oo/o-tjänst.

Vi har flera kostnadsställen utöver underhåll och administration som awiker från budget, Totalt sett tar
överskott och underskott inom dessa kostnadsställen i princip ut varandra under första halvåret. Mer om
förväntade awikelser i den ekonomiska analysen samt prognosen.

EKONOMISK ANAIYS OC}I PROG]TOS

Intåkter
Intäkter motsvarar i princip budget med en negativ avvikelse om 153 tkr (-0,46%). Främst är det
vakanser i Åsensbruk men även minskade intälter från hyror i bostadsrätte. som iålts.

Kostnader
Bifogat finns en sammanställning fördelat på våra verksamheter. I tidigare ekonomisystem hette de
kostnadsställe och årets budget är lagd på dem. Inte helt anpassat till de verksamheter som finns i det
aktuella ekonomisystemet. Det kan därför vara lite svårt att tolka vissa utfall mot budget.

Vår största awikelse mot budget är verksamheterna underhåll och reparationer som tillsammans har en
awikelse på +t 567 tkr. Vår egen administration har också en stor awikelse på +551 tkr. Båda dessa
awikelser beror till stor del på utbrottet av Covid-l9 med inställda projeK, slopad projektanställning samt
ekonomiskt stöd från regeringens stödpaket.

Även fastighetsskötsellstäd har gått betydligt bättre än budgeterat +489 tkr, mycket tack vare en mild
vinter och effektivare trädgårdsskötsel i kombination med robotklippning av grönytor.

I budget har det också tagits stor höjd för kundförluster, något som inte konstaterats och avviker med
+283 tkr.

Fastighetsskatten har blivit högre ån beräknat i budget och årets skatt kommer bli dyrare samt att vi i

deklarationen tog en högre kostnad för 2019 än vad som fanns i bokslutet. En awikelse hittills i år på
-349 tkr.

I princip alla verksamheter awiker på mindre upp och ner men tar ut varandra i totalen per den sista
augusti.

Resterande tid av verksamhetsåret kommer att följa budget bättre tack vare omställning av underhålls-
och investeringsprojekt som kan genomföras trots den pågående pandemin.

Prognosen ger totalt sett en awikelse för bolaget för budgetåret 2020 om ca +2 827 tkr jåmfört med
budget med ett resultat på ca +6 643 tkr. Det år 97 tkr bättre än prognosen efter första kvartalet 2020.

2
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AB Melleruds Bostäder
EKONOMISK RAPPORT OCH PROGNOS 202O.O8.31

VERKSAMHETEN

Första halvåret 2020 blev mycket påverkat av sjukskrivningar och utbrottet av Covid-19. Koft sagt så har
flertalet av våra investerings- och underhållsprojekt fått stoppas, både planerade och påbörjade. En
projektanställning har också stoppats då $änsten inte gått att genomföra under pandemin.

Efter utbrottet har vårt interna underhållsarbete har fokuserats till lägenheter och lokaler där få eller
ingen vistas. Kundmottagningen har inte haft öppet för annat än bokade besök och telefontiderna har
varit färre. Flera på administrationen har arbetat hemifrån under mars tilljuni. Allt för att minska
sårbarheten samt anpassa vår verKamhet att fungera med en lägre bemanning. Samtidigt begränsar vi
smittspridning internt och externt.

Under sommaren har vi byggt om vår kundmottagning för att bättre tillgodose våra behov men fråmst för
att skapa en tryggare arbetsmiljö både under och efter Covid-19. Numera har vi öppet för obokade besök
två förmiddagar i veckan och telefontid 4 eftermiddagar per vecka.

Då vi har många fastigheter som är äldre med stort underhållsbehov så har vi en också stor
underhållsbudget. Det har varit en utmaning att ställa om från våra planerade underhållsåtgärder till
projeK som kan genomföras trots en pågående pandemi. Detta märks också tydligt på vårt resultat i

delårsbokslutet. Omställningen har tagit tid men sedan augusti så har vi redan genomfört en rad nya
åtgärder och vi planerar att försöka hålla ett högt underhållstempo fram till årsskiftet. Främst med
utemilj<ier och uWåndiga ytskikt.

En annan effeK av Covid-19 blev att fastighetsjouren som tidigare varit gemensam med kommunen nu
är uppdelad mellan organisationerna. Initialt for att inte bidra till ökad smittspridning men efter
sommaren har samaöetsavtalet sagts upp då båda organisationerna har kommit fram till att denna
uppdelning fungerar bättre och ger medlemmarna i respektive jourgrupp en bättre arbetsmiljö.
Kostnaden ökar på årsbasis men våra kunder får en bättre service och de anstiillda en bättre
arbetssituation.

Strategiskt så lobbar vi med digitalisering i olika former, t ex att fler kunder ska välja e-faktura, att fler
ska göra sina felanmälningar online att kunden ska ta emot information och nyheter via sociala medier
etc. Vi kommer också att sluta avisera och dela ut hyresfakturor själva då detta läggs ut på entreprenör.
Det sparar tid och resurser till viktigare arbete, t ex att komma tillrätta med nedskräpning i flera av våra
fastigheter.

Uthyrningsläget år mycket bra i Melleruds tiitort med stort tryck, men även Dals Rostock går bra och vi
har inga vakanser. Undantaget är Åsensbruk med hela 24o/o vakanser sista augusti.

Påoående lnvesterinoar
- Fönsterbyte Kransen (220 tkr) vilket är pausat som en följd av Covid-l9.
- Nybyggnation Staren (100 tkr)

FRAMTID

Bolaget har forvärvat en tomt som är lämplig för nybyggnation. Läget har valts för att kunna minska
risken för stora nedskrivningar så mycket som möjligt. Det krävs dock en ändring eller ett undantag från
detaljplanen för att vi ska kunna genomföra projektet och det görs nu ett arbete för att komma dit.
Parallellt med det arbetet så tas designförslag och finansieringsanalyser fram.

På längre sikt har vi ett stort arbete med renoveringar och ombyggnationer i flera av våra gamla
fastigheter. Ett arbete som kommer bli resurskrävande med många utmaningar att hantera.

En annan mycket viKig strategisk fråga framöver är hur vi ska agera kring våra vakanser och vårt
fastighetsbestånd i Äsensbruk.

3

Erik JosefrsoqaVD
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AB Melleruds Boståder
Resultat samt prognos per 20200831

Verksamhet
Utfall t o m

202008

Budget t o m

202008 Ärsbudcet Prosnos
2000 - lntäkter bostäder 24 126 983,00 24 218 000,00 36 327 000,00 35 190 474,50
2010 - lntäkter lokaler 5 574 076,00 5 593 664,00 8 390 500,00 I 361 114,00
2020 - lntäkter sarate. p-plats 396 179,00 411 336,00 517 000,00 594 268,50
2O40 - lntäkter bränsle, el 2 584 518,00 2 793 336,00 4 190 000,00 4026777,4O
2100 - lntäkter övri8t 159 417,09 100 000,00 150 000,00 239L25,U
2130 - Övriga rörelseintäkter 2L721,06 0,00 0,00 32 581,59

Summa lntäkter 32 962 894,15 33 116 336.00 49 674 500.00 4944434!,23

2140 - Underhåll -4 265 608,87 -6 776 000,00 -10 164 000,00 t 000 000,00
2L41 - Underhåll lokaler -477 099,24 -191 336,00 -287 000,00 -550 000.00
2150 - Reparationer -657 694,93 0,00 0,00 -1 000 000,00
2160 - Fastighetsskötsel/städ 3 429 366,26 -3 917 984,00 -5 875 986,00 -5 144 049,39
2170 - Uppvärmnine,/kvla -3 064 409.19 -3 468 272.00 -5 202 397.00 -5 202 397,00
2180 - Vatten och avlopp -2018227,32 -1 890 672,00 -2 836 002,00 -3 070 002,00
2190 - Fastighetsel -1738767,09 -1 823 896,00 -2 735 841,00 -2 735 841,00
2210 - Fastiehetsanknuten administration -1 730 872.85 -2 s39 744,00 -3 809 602,00 -2 595 309,28
2211 - Central administration -946 868,83 -588 624,00 -1 032 934.00 -1 420 303,25
2220 - Fastishetsförsä krinc -286483,67 -310 000,00 -455 000,00 465 000,00
223O - Avfallshanterinc -598 984,45 -778 000.00 -1 157 000.00 -1 167 om,(x)
2250 - Medel till hyresgästorsanisation -20 206,00 -46 564,00 -70 000,00 -50 000,00
2280 - Fastighetsskatt lokaler -833 871,00 -485 352,00 -728 033,00 -1143 0@,00
2350 - Övriea driftskostnader -731206,44 -848 572.00 -1 273 000.00 -1 095 80!r,66
2400 - Avskrivna hyres- och kundford, jur åtgärder -50 063,00 -333 336,00 -500 000,00 -75 000,00
2420 -Vinst/Förlust vid försälininc av fastiRheter -41 125,00 0,00 0,00 0,00
2450 - Avskrivningar maskiner o inventarier -44 845,03 -48 564,00 -73 000.00 -73 000.00
2480 - Avskrivningar byggnader o markanläggningar -3 4s2235,97 -3 510 000,00 -5 265 000,00 -5 200 000,00
2540 - Nedskrivningar fastisheter 0,00 0.00 0.00 -700 000,00
2550 - Övrica finansiella intäkter 106 839,91 40 000,00 60 000,00 160 259,87
2650 - Räntekostnader inkl borcensavc -29t4304,2A -2 955 33600 -4 433 000,00 -4 273 mO,00
29(D - Ovriea förvaltningskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00
Summa kostnader -27 295t99,U -30 572 552,00 -45 858 795,00 "02 801 451,71

Resultat s667 4|4,7L 2S4t78,,,AO 3 815 7OS,oO 6 642 889,52
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020- 1 1- 10

ÄRenoe + Dnr KS 2O2O16OL

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRD - delårsrappoft
per 2020-08-31 med revisionsrapport

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
boksl utsprognos för januari-augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrappoft januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna,

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från
staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter,

Prognosen för helårvisar på ett resultat om2,2 mkr. En anledning tillett högt prognostiserat
resultat är effekten av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser.
Det genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi.

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppffllas för är 2020.

Beslutsunderlag

o Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020
med bokslutsprognos.

. Revisorernas bedömning av delårsrappoften och Granskning av dälårsrapport 2020.
r Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte

2020-09-25, g 37.
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5326.o Kommunstyrelsens beslut 2020-LI-04, 9 248.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

sterandes sign

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-rL-04

sida
19

S 248 Dnr KS 20201601

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
per 2020-08-31 med revisionsrappoft

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med

bokslutsprognos för januari-augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har den 28 september2020 överlämnat

delårsrapport januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna'

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från

staten till fö;id av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta

arbetsgivaravgifter.

prognosen för helår visar på ett resultat om2,2 mkr. En anledning till ett högt prognostiserat

,esultat är effe6en av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt

tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende

coronåpandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser'

Det genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NARF:s regi.

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav

och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är

bedöhningen att bålanskravet kommer att uppfyllas för är 2020.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020

med bokslutsprognos.
o Revisorernas bed-ömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020'

o Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte

2020-09-25, g 37.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9 326'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med

bokslutsprognos för januari-augusti 2020'

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

# Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
B

S 326 Dnr KS 2020/601

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
per 2020-08-31 med revisionsrapport

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrappoft med
bokslutsprognos för januari-augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (ruÄRf) har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrappoft januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 mkr. En av orsakerna är ersättningar från
staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter,

Prognosen för helår visar på ett resultat om 2,2 mkr. En anledning till ett högt prognostiserat

resultat är effeKen av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser.
Det genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi,

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrapport januari-augusti 2020
med boklutsprognos.

o Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020,
o Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte

2020-09-25, g 37.
o Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbunds delårsrappoft med bokslutsprognos för januari-augusti 2020,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2O2O med revisionsrappoft

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrappoft med

bokslutsprognos för januari-augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 28 september 2020 överlämnat
delårsrapport januari-augusti 2020 med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3,0 mkr. En av orsakerna är ersättningar
från staten till följd av Covid 19 som ersättning för sjuklönekostnader och tillfälligt sänkta
arbetsgivaravgifter.

Prognosen för helårvisar på ett resultat om2,2 mkr. En anledning tillett högt prognostiserat

resultat är effekten av statens beslut att betala ut ersättningar för sjuklönekostnader samt
tillfälligt sänka arbetsgivaravgifter. I prognosen förutses att restriktionerna avseende
coronapandemin håller i sig vilket ger lägre kostnader för utbildning, konferenser. Det
genererar även lägre intäkter för utförda utbildningar i NÄRF:s regi.

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens

krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är
bedömningen att balanskravet kommer att uppffllas för är 2020.

Beslutsunderlag

. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund delårsrappoft januari-augusti 2020
med bokslutsprognos.

r Revisorernas bedömning av delårsrapporten och Granskning av delårsrapport 2020,
r Protokoll från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds direktionsmöte

2020-09-25, g 37.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-29 KS 2020/601

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se41
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjä nstförbu nd (NÄRF)

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2020-09-29 KS 2020/601

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

Sida

2 (2)
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Info < lnfo@brand 1 1 2.se>

den 28 september 202016:28
Kommunen; Trollhattans Stad;'Färgelanda Kommun'; Vänersborgs kommun
Bodil Bramfors
Delårsrapport 2020, NÄRF

Protokoll 2020-09-25.pdf; Rapport PWC delår 2020 NÄRF SLUTLIG 200923.pdf;
Delarsrapport-aug 2020.pdf; Utlåtande delårsrapport 200831 NÄRF SLUILlG.pdf

Tillhanda kommunfullmäktige

För godkännande av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med bokslutsprognos januari-augusti

2020.

Bifogade filer;
o Sammanträdesprotokoll 2020-09-25 Direktionen, NÄRF

o Delårsrapport jan-aug2O2O.

o Granskning av delårsrapport 2020, PWC

r Revisorernas bedömning av delårsrapport2020

Med vänlig hälsning

Ann Gustavsson
Förva ltningsassiste nt
Tel: 0520-4859 27

www.brand112.se

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuDDqifter och skvddar dina rättiqheter enliqt laq
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'a Alvsborgs
dningstjänstförbund
'tionen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2A20-09-25

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
dEn6 040 44

Diarienummer
501A-2020-99-23

$ 35 Närvarokontroll/ upprop
Med anledning av pågående pandemi Covid-19 har en del försiktighetsåtgärder införts vad
gäller genomförande av direktionssammanträde. Direktionen har sedan tidigare gjort en
frivillig överenskommelse om att;

1. Ordinarie ledamöter deltar fysiskt på plats
2. Ersättare deltar via Skype

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet,

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

$ 36 Val av justerande

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att välja Lena Eckerbom Wendel att justera protokollet.

$ 37 Rapporter/skrivelser
a) Delårsrappoft jan-aug 2A20 med bokslutsprognos

Förbundet lämnade en redogörelse kring förvaltningsberättelse och ekonomiskt resultat.
Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 3 033 tkr. Enhet sotning redovisar ett
resultat på -1 18 tkr.

Arsprognosen beräknas på delårets utfall, samt de intäkter och kostnader som år kända.
Prognosen för helåret visar på ett resultat om 2 200 tkr. Prognosen för helåret visar på att
enhet sotning kommer att avsluta året med ett nollresultat.

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

Direktionen erhöll även en redogörelse över, av PWC, genomförd revisionsgranskning
samt revisorernas bedömning av delårsrapport 2020.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

b) Kommunalförbudsförordning info kring fördroining
Arende avseende revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Alvsborgs
Räddningstjänstförbund behandlades vid ägarsamråd i mars 2020. Direktionen beslutade
2020-06-16, dnr 5010-2020-99-13, S 27 att fastställa reviderad Kommunalförbunds-
ordning samt tillskriva medlemskommunerna begäran om antagande.

NARF återtog 2A20-08-14 utsänd begäran då det uppmärksammats att underlaget för
Kommunalförbundsordningen behandlat vid ägarsamrådet i mars innehållit felaktigheter
och inte överensståmde med utsånt dokument till medlemskommunerna.

Norra Älvsborgs
Rädd nin gstjä nstförb u nd
Larmvägen 1
.^, a6 ---lrLxlt--

E-post
info@brandl 12.se

Y:-?.0._^-,"". ^^
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Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund DATUM
2020-O9-23Revisorerna

Tillfullmäktige i
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i de-
lårsrapport per 2020-08-31 är forenligt med de mål direktionen beslutat.

Bedömningen avser mål och rikttinjer som är av betydelse för god ekonomisk hus-
hållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har ut-
förts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår
av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårs-
rapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2020.

Vi noterar att forbundet har fastställt fyra finansiella målför god ekonomisk hushåll-
ning och vi bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, investeringsmålet och lå-
nemålet. Vi konstaterar emellertid att två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre
tidsperspektiv än ett år. Vi anser därfor att dessa två finansiella mål, intäkter och
samarbete, inte är utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att
utvärdera for vart enskilt år.

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns foruisättningar för att uppnå två av de finansiella målen vid årets
slut.

Bilaga: Granskning av delårsrapporl 2020 Norra Ålvsborgs Räddningstjänstförbund, PwC
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Norra lilvsborgs Räddningstj änstförbund
Revisorerna

DATUM
2020-O9-23

När det gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har direkt-
ionen inte fastställt några målfor 2020. Dessa kommer att beslutas på direktionsmö-
tet den 25 september genom en prolongering av tidigare handlingsprogram. Förbun-
det uppger att de följt tidigare gällande handlingsprogram under 202A. Vi kan därför
inte kunnat göra någon bedömning om dessa är uppfyllda eller inte under perioden
2020 -0 1 -0 1 

-2020-0 
8-3 1 .

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det flnns förutsättningar för att uppnå de verksamhetsmässiga målen till
årets slut.

När det gäller de finansiella såväl som verksamhefsmässiga mälen innehåller de-
lårsrapporten ett flertal skrivningar som ger läsaren förståelse för hur förbundet arbe-
tar för att nå högre måluppfyllelse kopplat till de redovisade målen. Samtidigt vill vi
påminna om att revisorerna, i samband med föregående delårsrapport, påpekade att
"Kopplingen från olika aktiviteter till respektive verksamhetsmål bör förtydligas':.

Efter genomförd granskning av delårsrapporten lämnar vi följande rekommendation-
er:

a Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar prövas i

relation till RKR 7 till årsbokslutet 2020

Direktionen bör utveckla system för styrning och uppföljning av god ekono-
misk hushållning

Videokonferens 23 september 2020. Godkännanden av detta utlåtande är inhäm-
tade via mail, vilka arkiveras hos PwC. Utlåtandet lämnas till direktionen efter att de
fastställt delårsrapporten på sitt möte den 25 september.

?u*teafuataoazaa ?ea'Okl9h* /aazl*TVkyatara ?aga%lanaaaan

a

Bilaga: Granskning av delärsrapport 2020 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, PwC
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Norra lilvsborgs Räddningstj änstförbund DATUM
2O20-O9-23Revisorerna

Tillfullmäktige i

Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i de-
lårsrapport per 202O-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hus-
hållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utörts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad
på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har ut-
förts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår
av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårs-
rapporten är bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

Vi noterar att förbundet har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushåll-
ning och vi bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, investeringsmålet och lå-
nemålet. Vi konstaterar emellertid att två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre
tidsperspektiv än ett år. Vi anser därför att dessa två finansiella må|, intäkter och
samarbete, inte är utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år.

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns forutsättningar for att uppnå två av de finansiella målen vid årets
slut.

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2020 Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund, PwC
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Norra :ilvsborgs Räddningstjänstförbund DATUM
2020-O9-23Revisorerna

När det gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har direkt-
ionen inte fastställt några mål för 2020. Dessa kommer att beslutas på direktionsmö-
tet den 25 september genom en prolongering av tidigare handlingsprogram. Förbun-
det uppger att de följt tidigare gällande handlingsprogram under 2020. Vi kan därför
inte kunnat göra någon bedömning om dessa är uppfyllda eller inte under perioden
2020 -0 1 -0 1 

-2020-0 
8-3 1 .

Vi bedömer att vi, mot bakgrund av ovanstående, inte kan göra någon bedömning
huruvida det finns forutsättningar för att uppnå de verksamhetsmässiga målen till
årets slut.

När det gäller de finansiel/a såväl som verksamhetsmässrga målen innehåller de-
lårsrapporten ett flertal skrivningar som ger läsaren förståelse för hur förbundet arbe-
tar for att nå högre måluppfyllelse kopplat till de redovisade målen. Samtidigt vill vi
påminna om att revisorerna, i samband med föregående delårsrapport, påpekade att
"Kopplingen från olika aktiviteter till respektive verksamhetsmål bör förtydligas".

Efter genomförd granskning av delårsrapporten lämnar vi följande rekommendation-
er:

Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar prövas i

relation till RKR 7 till årsbokslutet 2020
o

Direktionen bör utveckla system för styrning och uppföljning av god ekono-
misk hushållning

Videokonferens 23 september 2020. Godkännanden av detta utlåtande är inhäm-
tade via mail, vilka arkiveras hos PwC. Utlåtandet lämnas till direktionen efter att de
fastställt delårsrapporten på sitt möte den 25 september.

?onat<'n E4u4ai44rr4 ?u'O@Stcxt /4a<nr%a4'44t44r4 Ra7zn7//a*itatta

a

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2020 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, PwC
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. Uppdraget ingår som

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande

revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ar resultaten i

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

Delvis uppfyllt

Vid den översiktliga granskningen
noteras att förbundets redovisning
av fi nansiella anläggningstillgångar
risker att awika från RKR R7,
fi nansiella tillgångar och finansiella
skulder. Direktionen bör pröva om
klassificering av redovisade
finansiella anläggningstillgångar
uppfyller i relation till RKR R7.

Grundat på vår översiktliga
granskning har det inte kommit
fram några andra omständigheter
som ger oss anledning att anse att
delårsbokslutet för augusti inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet
med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är
att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2020.

Kan ej bedöma

Förbundet har fastställt fyra
finansiella målför god ekonomisk
hushållning och vi bedömer att två
av dem kommer att uppfyllas,
investeringsmålet och lånemålet. Vi
konstaterar emellertid att två av fyra
mål tar sin utgångspunkt i ett längre
tidsperspektiv än ett år. Vi anser
därför att dessa två finansiella må|,
intäkter och samarbete, inte är
utformade på ett sådant sätt att de
utgör mål som är möjliga att
utvärdera för vart enskilt år. Mot
bakgrund av ovanstående kan vi
inte göra någon bedömning

-Lpwc
2

o
3
o

o
o
o
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huruvida det finns förutsättningar
att uppnå två av de finansiella
målen till årets slut.

Vad gäller verksamhetsmässiga
målför god ekonomisk hushållning
kopplat till handlingsprogrammet
har direktionen inte, vid
g ranskningsti llfället, fastställt några
mål för 2020. Dessa kommer att
beslutas på direktionsmötet den 25
september genom en prolongering
av tidigare handlingsprogram.
Förbundet uppger att de följt
tidigare gällande handlingsprogram
under 2020. Vi kan därför inte
kunnat göra någon bedömning om
dessa är uppfyllda eller inte under
perioden 2O2O -01 -0 1 

-2020-08-31 
.

När det gäller de finansiella såväl
som verksamhetsmässiga målen
innehåller delårsrapporten ett flertal
skrivningar som ger läsaren
förståelse för hur förbundet arbetar
för att nå högre måluppfyllelse
kopplat till de redovisade målen.

3
pwc 3

52



Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna

ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

AvgränsninE och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

r Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

o Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens

upprättande.

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

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest

väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionens arbetsutskott 2020-09-25
och överlämning tillfullmäktige i medlemskommuner skedde vid samma tidpunkt.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef

-Lpwc 4
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Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti 2020. Resultatet för
perioden uppgår till 3 033 tkr (1 309 tkr). I delårsrapporten bedöms att resultatet vid

årets slut kommer att uppgå fl12 238 tkr, vilket är 2 154 tkr bättre än budgeterat. En

anledning till ett högt prognostiserat resultat är effekten av statens beslut att betala ut

ersättningar för sjuklönekostnader samt tillfälligt sänka sociala avgifter. Förbundet har

även fått ersättning från kommunerna för totalförsvarsfrågor och krisberedskap civilt

försvar. I delårsrapporten lämnas bedömningen att förbundet förväntas uppnå

balanskravsresultatet för år 2A20.

Vid den översiktliga granskningen har vi noterat att förbundet redovisar finansiella

anläggningstillgångar med värderingen 36 977 tkr per balansdag. Vi uppmärksammar

risk att redovisande finansiella anläggningstillgångar inte uppfyller krav på en finansiell

tillgång enligt RKR R7 - finansiella tillgångar och finansiella skulder. Vi förordar

direktionen att pröva klassificering av redovisade finansiella anläggningstillgångar i

relation till RKR R7.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet per augusti 2020 inte, i allt väsentligt,

är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i

delårsrapporten är aft balanskravet kommer att uppfyllas för är 2020.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har i samband med fastställande av budgel2020 beslutat om fyra finansiella

mål inom ramen för god ekonomisk hushållning;

n NÄRF ska planera långsiktigt för att möjliggöra investeringar avseende fordon och

andra tillgångar som krävs för att driva verksamheten enligt framtagen mål- och

verksamhetsplan.

I Förbundet ska öka sina intäkter genom att aktivt arbeta för att fler kunder ansluter till

befintliga resurser såsom ledningscentralen (LC54).

I Förbundet ska arbeta aktivt för att effektivisera samarbetet med andra

räddningstjänster avseende resurser och räddningsaktioner i varandras områden

lt Förbundet ska inte ha någon låneskuld, investeringar ska finansieras med befintliga

medel.

Vi noterar att direktionen inte har fastställt verksamhetsmässiga målför en god

ekonomisk hushållning 2020.

-Lwc 5
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I delårsrapporten per 31 augusti 2020\ämnas bedömningen att de fyra finansiella
kommer vara uppfyllda till årets slut.

Bedömning

Förbundet har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning och vi
bedömer att två av dem kommer att uppfyllas, investeringsmålet och lånemålet. Vi
konstaterar emellertid att två av fyra mål tar sin utgångspunkt i ett längre tidsperspektiv
än eft år. Vi anser därför att dessa två finansiella må|, intäkter och samarbete, inte är
utformade på ett sådant sätt att de utgör mål som är möjliga att utvärdera för vart enskilt
år. Mot bakgrund av ovanstående kan vi inte göra någon bedömning huruvida det finns
förutsättningar att uppnå två av de finansiella målen till årets slut.

Vad gäller verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning har direktionen inte
fastställt några målför 2020. Vi kan därför inte göra någon bedömning om dessa är
uppfyllda eller inte.

Vad gäller finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål innehåller delårsrapporten ett

flertal skrivningar som ger läsaren förståelse för hur förbundet arbetar för att nå högre

måluppfyllelse kopplat till de redovisade målen.

}
pwc 6
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Rekommendationer
o Direktionen bör tillse att redovisade finansiella anläggningstillgångar prövas i relation till RKR
7 till årsbokslutet 2020

o Direktionen bör utveckla system för styrning och uppföljning av god ekonomisk hushållning

2020-09-23

Johan Osbeck
Ce rtif ie rad ko m m u n a I yrke s revi so r

Malin Ringedal Rebecka Äremann

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets 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.

I
pwc 7

56



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2020-1 1-10

ARENDE 5 Dnr KS 20201610

Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud - delårsboksl ut per
2020-08-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen.

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -3a0 tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

. Samordningsförbu ndets protokoll 2020-09-29, g 76.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9327.
o Kommunstyrelsens beslut 2O20-LI-O4, 9 249.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-tL-04

sida
20

s 249 Dnr KS 20201610

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut per
2020-08-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna
delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen.

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på tSO tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -S+O tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

. Samordn i ngsförbu ndets protokol I 2020-09 -29, g 7 6.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9 327.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

ndes sign

f{
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
9

s327 Dnr KS 202016L0

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud - delårsbokslut per
2020-08-31

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31.

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att överlämna
delårsboklut per 2020-08-31 till huvudmännen.

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -3a0 tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31'

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

. Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, 5 76.

. Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordftiranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Sa mord n i n gsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud - delå rsboksl ut
2020-08-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut
per 2020-08-31

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har den 29 september 2020 beslutat att
överlämna delårsbokslut per 2020-08-31 till huvudmännen,

Delårsbokslutet för förbundet visar på ett positivt resultat på 196 tkr att jämföra med det
budgeterade negativa resultatet på -340 tkr för helåret 2020.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud delårsbokslut per 2020-08-31.

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

. Samordningsförbundets protokoll 2020-09-29, 9 76.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-t0-02 KS 2020/610

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37
elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrel seförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se60



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Ämne:
Bifogade filer:

Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>

den 1 oktober 2020 14:18
'kommun@vanersborg.se'; Kommunen; 'koncernkontoret.diarium@vgregion.se';
' koncernekonomi @forsakri ngskassa n.se';' Lantz Sofia (1 485)';'Si lvUa Mehrsta m';
'eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se';'hsn.norra@vgregion.se'

delårsrapport Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
Delårsrapport vm jan aug 2020.pdf; BILAGA SUS sammanställning
könsuppdelad.pdf; Samma nstäl I ni ng i nsatseran VM jan aug 2020.docx.pdf;
protokoll utdrag 5 75 .pdf

Hej!

Här kommer Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds delårsrapport för tiden den L januari och till och

med den 31 augusti 2020. Även bifogas bilagor och beslut från styrelsemöte den 29 september.

Undra ni något så hör gärna av er

Vänliga hälsningar

Ann Kickeus

Förbundschef för:
Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

461 83 Trollhättan
samt:
Sa mord nignsförbu ndet Vänersbo rg/Mellerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

461.83 Trollhättan

Besöksa d ress : Öste rlå ng gatan 47 i Tro I I hätta n

Telefon: 0520-496949

www.softleR.se
www.samverkanvg.se
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SAMORDN INGSFÖBU N DET VAN ERSBORG/MELLERU D

PROTOKOLL utdrag S 75
Styrelsemöte Samord n i n gsförbu ndet Väners borg/Mel lerud

den 29 september 2420

Dag: Tisdagen den 29 september 2020
Tid: 9.00 - 12.00

Plats: Folkets Hus iVänersborg

Närvarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg (KOM)
Sofia Lantz

Övriga:
Nina lsoaho ekonom
Martin Jansson
Ann Kickeus förbundschef
Ulrika Gardtman
Caroline Beckman

Närvarande ersättare:
(VGR) Joakim Sjöling
(AF)

(FK)

verksam hetsutvecklare/processledare

s80
s80

(vGR)

$ 75 Delårsrapport med bilagor Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

En delårsrapport med bilagor har sänts ut inför mötet. Rapporten följer den mall som Nation-

ella Rådet tagit fram och som rekommenderas för Samordningsförbunden i Sverige. Rappor-

ten sammanfattas i en PowerPoint presentation. Diskussion förs om resultat och aktuellt nu-

läge.

Styrelsen för Samordni ngsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar:

att godkänna delårsrapport med bilagor

att rapporten med bilagor ska översändas till medlemmarna enligt fastställd

tidsplan för samordningsförbunden senast den 2 oktober

Trollhättan den 1 november

Ann Kickeus

Förbundschef
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Totalt aktuella under perioden
Nya under året totålt
vorov med personuppgilter i SUS

vorav Anonymo i SUS

Avslutade under året med pers,uppgifter

Volyminsats i SUS

volyminsats 1

volyminsats 2

volyminsats 3

volyminsats 4

Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

Antdl

Totak qntat dcltagare I eomverkon

Bilaga

Totalt

2020 20t9
167

61

165

2

7g
29

69

7
92 39

35

Voriablerlör personer oktuello under året (med personuppgifter)

Kön 737

28

Summa 737 2A 165

97

68

o

Summa 737 2A 165

t2
73

79

L

5umma 137 28 165

24

2

71

108

Summa L37 2A 165

14

43

64

22

15

7

Summa L37 28 165

Kvinnor Män

r37

Totalt

kvinnor

män

83'/,

77%

59%

2A

borg 90

47

I5

11

2

8

tua

11

35

57

22

8

3

7

27

3

I
1b

9

9

5

7

3

7

7

7

4

Mellerud 7o/o

till 29 är 9

64

63

1

30-44år
45-59år
60 och äldre

Gymnasium

Annan eftergymn
Högskola

Saknas/okänd

till 1 år

1-3år
3-6år
6-9år
Längre tid än 9 år

Ej tillämplist

12%

7%

7%

650/o

8%

260/o

390Ä

1,3%

90Å

ffi.ai;?ldnrF?s?ffiI
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Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud

till 3 mån

Bilaga

4-6 mån

7-9 mån

10-12 mån

13-18 mån

> 19 mån

A-kassa

Dettagsre kon haflerc olika Sjuk/rehabpenning

försö4ningskållot, summon kon bli Sjukersättning

störreöndeltogorontqlet. Aktivitetsstöd
Försör.iningsstöd

Studiestöd/studiemedel
Annan offförsörjning
lneen off försörl'ning

Uppgift saknas

Försörininp UT Aktivitetsersättning

A_kässa

,., Siuk/rehabpenning
Deltoqote kon ha lerc oilko

Jötsö1ninqsköuot, summdn kan bli sjuksersättning

stöneändeltqgonntdlet. Aktivitetsstöd
Försörjn ingsstöd

Studiestöd/studiemedel
Annan off försörjning
lngen off försörjning

Uppgift saknas

Avslutsanledning

12

32

26

8

2

36

63

1

6

3

3

4

1

L

760Å

38%

33%

!o%
3o/o

1%t

2

8

1

1

L

I

2

2

2

2

7

1

7

1

25

53

3

15

T%

L34%

65%

!o/o

40/o

77%

00Ä

726%

23%

58%

8%

70%

vid avslut

Arbetssökande; Unika

drbetssökdnde som inte olls

arbetdr eller studerdr.

Utskrivning

Utskrivning-Fortsatt rehabilitering

Utskrivning pga sjukdom

Utskrivn ing pga föräldraledighet

Utskrivning pga flytt
Medgivande återtagit
Utskrivning-Utan måtning
övrigt

Arbete

Arbete med lönesubvention

Eget företag

studier

Arbetssökande på af

Fortsatt rehabilitering mot arbete

Avbrott pga. ohälsa

övrigt

1b

50

5

r
7

1,

0%

20%

9%

30%

0%

54%

5%

70%

2

t5 3

6 2

7

5

2

Antd, deltagate I sqmverkan Totalt

Variahler avslutade underåret Kvinnor Män 92

Tid i aktivitet 15

35

30

9

3

0

Summa 80 L2 92

L

2

2

0

38

IL

1

7

1

0

Summa 110 13 t23
3

3

2

0

27

60

1

4

t6

Summa 702 L4 LI6
2L

53

7

I
9

0

0

1

Summa 80 t2 92

2

1ö

0

8

Delsummä 23 5 28

0

50

5

9

Summa 80 t2 92
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Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud
Bilaga

Kvinnor

Folkbokföringsort

Mån

Mellerud
34%

45-59tr
46%

VånersborB

66%

Gymnasium

Annen

Högskola

Mellerud
750Å

Vänersborg

Upp till 29 år
1L%

Åldersfördelning
60 och åldrpptill 29 år

Utbildningsbakgrund

-44år
47%

45-59år
57yo

60 och äldre
o%

30-44år
320/.

saknas/okänd

crund5kola
32%

Högskola
11%

saknas/okänd
74yo

Annan
eftergymn

oo/"
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Resultat deltagare i samverkan jan - aug 2020

Sa mordningsförbundet Vänersborg Mellerud
Bilaga

Längre tid ån 9 år
6%

Tid i offentlig försörjning
Ej tillåmpligt

2% Upp till L år Ejtillåmpligt
Upp till 1 år

6-9år
76./&

Tid i aktivitet
13-18 mån > 19 mån

30/. 00Ä

1&12 mån
19%

6-9år
9%

1S12 mån

8%

13-18 mån

8%

> 19 mån
o%

"3år
26% 1.JåT

25.ÅLångre tid än

9år
25%

Upp till3 mån Upp till 3 mån

2s%

7-9 mån
32%

4-6 mån

40%

7-9 mån

340Ä
4-6 mån

250Å

Avslutsanledning
Utskrivning pga

sjukdom Utskrivning
22%

Utskrivning pga

sjukdom
200/6

Utskrivning-
Fortsatt

rehabilitering
30P/6

Utskrivning
5VÅ

Utskivning-
Fortsatt

rehabilitering
TOYo
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-11-10

ÄRenor e Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2L för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger,

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 202L för kommunstyrelsens verksamhet.
o Kommu nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse 2020- 10- 1 2.
. Arbetsutskottets beslut 2020-L0-I9,5 346.
o Kommunstyrelsens beslut 202O-LL-O4, 5 260.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-11-04

sida
33

s 260 Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2I för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 202L för kommunstyrelsens verksamhet.
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse 2020- 10- 1 2.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 346.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

gn Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
30

s 346 Dnr KS 20201588

Taxor och avgifter 2O2l för kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Försla9 taxor och avgifter 202L för kommunstyrelsens verksamhet.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kommu nstyrelsens verkam hetsområde för 202L en ligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Taxor och avgifter 2O2L för kommunstyrelsens verksamhet
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter i nom kommunstyrelsens

verksamhetsområde för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla

från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

. Förslag taxor och avgifter 202I för kommunstyrelsens verksamhet'

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-12 KS 2020/5BB

Anna-Lena Andersson

ekonom
0530-181 36

anna-lena.andersson@mellerud,se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se70



MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020- 1 1-10

ÄRenor z Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2L för byggnadsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger,

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, g 335, att föreslå kommunfullmäktige att
taxan för skanning av bild fastställs till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter).

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020, S 178, att revidera taxan för skanning av
bitd.

Beslutsunderlag

r Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela)
o Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, 5 162-163,
r Arbetsutskottets beslut 2020-L0-I9, g 335.
r Byggnadsnämndens beslut 2O20-I0-2I,5 178.
o Förslag taxor och avgifter 2021för byggnadsnämndens verksamhet (reviderad)
o Kommunstyrelsens beslut 2020-Ll-04, S 236.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-L1-04

sida
4

J

s 236 Dnr KS 20201588

Taxor och avgifter 2O2L för byggnadsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

för 202L enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från

och med 2021-01-01 föreligger.

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, g 335, att föreslå kommunfullmäktige att
taxan för skanning av bild fastställs till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter)'

Byggnadsnämnden beslutade den 21 oktober 2020,9178, att revidera taxan för skanning av

bild.

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 202L för byggnadsnämndens verksamhet'
. Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela)
o Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, 5 162-163.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, S 335.
e Byggnadsnämndens beslut 2020-t0-21,5 178.
r Förslag taxor och avgifter 202L för byggnadsnämndens verksamhet (reviderad).

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

för 202I enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

,u
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRAD ESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2020-ro-2r

sida
18

s 178

Dnr 20L9.275.443

Taxa stoformatskriva re 2O2l
Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxa för utskrifter på

stoformatsskrivaren samt skanning för 2021.

2. Genom detta beslut upphävs byggnadsnåmndens tidigare beslut (51631200923).

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog byggnadsnämndens förslag om ny taxa för utskrifter på

stoformatsskrivaren samt skanning för 2014,2AL3-10-23 5 182. Skälet för beslutet om nytt
förslag på taxa berodde på att den inte täckte de ökade kostnaderna.

Taxan för storformatskrivare m.m. har justerats för att anpassas till de verkliga kostnaderna

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
färg

2020 2020 202L 2A2t

Pappersstorlek Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl. moms Inkl. moms

AO styck 180,00 kr 225,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

A1 styck 120,00 kr 150,00 kr 160,00 kr 200,00 kr

A2 styck 80,00 kr 100,00 kr 120,00 kr 150,00 kr

Utskrift av bild via
stotformatsskrivare,
svartvitt

2020 2020 202r 2A2t

Pappersstorlek Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Erkl. moms fnkl. moms

AO styck 90,00 kr 112,50 kr 112,00 kronor 140,00 kr

A1 styck 60,00 kr 75,00 kr 80,00 kronor 100,00 kr

A2 styck 40,00 kr 50,00 kr 60,00 kronor 75,00 kr

Scanner

2020 2020 2021 2A2r

Pris per Exkl.
moms

lnkl.
moms

Exkl. moms Inkl. moms

Bild via scanner timme 450,00 kr 562,50 kr 456,00 kr
minidebitering
30 minuter

570,00 kr
minidebitering
30 minuter

A,u#
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnåmnden

SAM MANTRÄD ES PROTO KOLL
Sammantrådesdatum
2020-1A-2I

sida
19

Förslag till beslut på sammanträdet

Förualtningen förslag: Taxan för scanning ska vara 900 kr/timme exkl. moms och
1 125 krltimme inkl. moms.

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
färg

2020 2420 2A2t 2021

Pappersstorlek Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl. moms Inkl. moms

AO styck 180,00 kr 225,00 kr 200,00 kr 250,00 k
A1 styck 120,00 kr 150,00 kr 160,00 kr 200,00 kr

A2 styck 80,00 kr 100,00 kr 120,00 kr 150,00 kr

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
svarhritt

2020 2420 2021 2421

Papper*:torlek Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Erkl. moms Inkl. moms

AO styck 90,00 kr 112,50 kr 112,00 kronor 140,00 k
A1 styck 60,00 kr 75,00 kr 80,00 kronor 100,00 kr

A2 styck 40,00 kr 50,00 kr 60,00 kronor 75,00 kr

Scanner

202A 202A 2A2l 2A2t

Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl. moms Inkl. moms

Bild via scanner timme 450,00 kr 562,50 kr 900,00 kr
minidebitering
30 minuter

1 125,00 kr
minidebitering
30 minuter

l) t --,---'1.{\\i 4l
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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METLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-2r

sida
20

Jörgen Erikson (KIM): Yrkar på att taxan för scanning ska vara 456 kr/timme exkl. moms och
570 krltimme inkl, moms

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
färg

2024 2020 2021 2A2L

Pappersstorlek Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl. moms Inkl. moms

AO styck 180,00 kr 225,04 kr 200.00 kr 250,00 kr

A1 styck 120,00 kr 150,00 kr 160,00 kr 200,00 kr

A2 styck 80,00 kr 100,00 kr 120,00 kr 150,00 k
Utskrift av bild via
stoformatsskrivare,
svatvitt

za20 zazj 2021 2A2t

Pappersstorlek Pris per Exkl.
moms

Inkl.
moms

Exkl. moms Inkl, moms

AO styck 90,00 kr 112,50 kr 112,00 kronor 140,00 k
A1 styck 60,00 kr 75,00 kr 80,00 kronor 100,00 kr

A2 styck 40,00 kr 50,00 kr 60,00 kronor 75,00 kr

Scanner

2020 2020 20zL 2021

Pris per Exkl.
motns

Inkl.
mom9

Exkl. moms Inkl. moms

Bild via scanner timme 450,00 kr 562,50 kr 456,00 kr
minidebitering
30 minuter

570,00 kr
minidebitering
30 minuter

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden bifaller
Jörgen Eriksson (KIM) förslag,

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

W
Utdragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
19

s 33s Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2L för byggnadsnämndens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 202I enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för scanning av biH fastställs
till 912 kronor/timme (minidebitering 30 minuter).

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från
och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2021för byggnadsnämndens verkamhet.
. Plan- och bygglovstaxa 2020 (hela)
o Byggnadsnämndens beslut 2020-09-23, 5 162-163.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
byggnadsnäm ndens verksa mhetsom råde f ör 202L enl igt förel iggande förslag.

Jörgen Eriksson (KIM) föreslår följande ändring: Arbetsutskottet beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att taxan för scanning av bild fastställs till 912 kronor/timme
(minidebitering 30 minuter).

Beslutsgång I
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar på :örgen Erikssons ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller
detta.

Justerandes sig Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-23

sida

42

s 163

Dnr 2019.275.043

Taxa stodormatskriva re 2OZl

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om taxa för utskrifter på

storformatsskrivaren samt skanning för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog byggnadsnämndens förslag om ny taxa för utskrifter på

storformatsskrivaren samt skanning för 2014, 2013-10-23 5 182. Skälet för beslutet om nytt
forslag på taxa berodde på att den inte täckte de ökade kostnaderna.

Taxan för storformatskrivare m.m. har justerats för att anpassas till de verkliga kostnaderna

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
fårS

2020 2020 2A2t 2421

Pappersstorlek Pris per Exkl.
moms

Inkl. moms Exkl. moms fnkl. moms

AO styck 180,00 kr 225,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

A1 styck 120,00 kr 150,00 kr 160,00 kr 200,00 kr

A2 styck 80,00 kr 100,00 kr 120,00 kr 150,00 kr

Utskrift av bild via
storformatsskrivare,
sYartvitt

2420 2020 z02L 2A2t

Pappersstorlek Pris per Exkl.
momt;

fnkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

AO styck 90,00 kr 112,50 kr 112 kronor 140 kr

A1 styck 60,00 kr 7S kr 80 kronor 100 kr

A2 styck 40,00 kr 50 kr 60 kronor 75 kr

Scanner

2020 2020 202L 202r

Pris per Exkl.
moms

Inkl. moms Erkl. moms Inkl. moms

Bild via scanner timme 450,00 kr 562,50 kr 900 kr
minidebitering
30 minuter

I 125 kr
minidebitering
30 minuter

.ÅL
,7 Utd ragsbestyrka ndelusterandes
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-o9-23

sida
43

Förslag till beslut på sammanträdet
Förualtningens förslag enligt tabell:

Jörgen Eriksson (KIM): Yrkar på att taxan för bild via scanner ska förtydligas enligt tabell

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden bifaller
Jörgen Erikssons förslag.

Beslutet skickas till Komm unstyrelsens arbetsutskott ( KSAU)

Utskrift av bild via
storformatsskrivare, färg

2020 20za 207r 2A2L

Pappersstorlek Pris per Erkl. moms Inkl. moms Exkl. moms fnkl. moms

AO stvck 180.00 kr 225.00 kr 200.00 kr 2s0.00 k
A1 styck I 2O-0O kr 150.00 kr 160.00 kr 200.00 kr
A2 styck 80.00 kr 100,00 kr 120.00 kr 150.00 kr

Utskrift av bild via
storformabskrivare,
svarfiritt

2020 2024 202L 2A2r
Pappercstorlek Pris per Exkl. moms Inkl. moms Erkl. moms Inkl. moms

AO stvck 90.00 k 112,50 kr 110 kronor 137-50 kr
A1 stvck 60.00 kr 75 kr 80 kronor 100 kr
A2 stvck 40.00 kr 50 kr 60 kronor 75 kr

Scanner
2020 2A20 2021 2421

Pris pcr Erkl. moms Inkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

Bild via scanner,
minidebiterino 30 minuter

timme 450,00 kr 562,50 kr 450,00 kr 562,50 kr

Utskrift av bild via
storformatsskrivare, färg

2020 2A2A 2021 z02t

Pappercstorlek Pris per Erkl. moms fnkl. moms Exkl. moms fnkl. moms

AO stvck 180.00 kr 225.00 kr 200,00 k 25O.00 kr
A1 stvck 120.00 kr 150.00 kr 160,00 kr 200,00 k
A2 stvck 80.00 kr 100.00 kr 120.00 kr 150-00 kr

Utskrift av bild via
storformatsskrivare.
svartnitt

2420 2024 2021 2A2r
Pappersstorlek

AO

Pris per Exkl. moms Inkl. moms Erkl. moms Inkl. moms

styck 90-00 kr 112.50 kr 112 kronor 140 kr
A1 styck 60-00 kr 75 kr 80 kronor 100 kr
A2 sWck 40-0O kr 50 kr 60 kronor 75 kr

Scanner
202A )o?a 202r 2021

Pris per Exkl. moms fnkl. moms Exkl. moms Inkl. moms

Bild via skanner timme 450,00 kr 562,50 kr 900 kr/tim
minidebitering
30 minuter

1 125 k/itrn
minidebitering
30 minuter

wff ndes sign Utdra gsbestyrka n de
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnåmnden

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
5ammanträdesdatum
2020-09-23

sida
40

s 152
Dnr 2019.275.043

Plan- och bygglovtaxa 2O2L
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad plan- och bygglovstaxa för
2021. Uppråkning sker i enlighet med prisbasbeloppet för 2021.
Prisbasbeloppet (PBB) är 47 600 kr för 2021.
Bilaga till beslut: Plan- och byggloustaxa 2021

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten arbetade 20L7 fram en ny plan- och bygglovstaxa för Melleruds
kommun. Syftena med förnyelsen var:

' Förenkla taxan och göra den lättare att utläsa både för tjänstemån och för sökanden.
. Klargöra de faktiska kostnaderna för detaljplanerna och därmed få en mer rättvis

planavgift.
o Ta bort planavgift från detaljplaner äldre än 2005.
Taxan uppdaterades även från den nya kommunallagen som trädde i kraft l januari 2018. 2021
föreslås ändring av taxa för strandskyddsdispenser, i övrigt oförändrad plan-och bygglovstaxa
med uppräknat prisbasbelopp. Tabellen med detaljplaner har uppdaterats med de planer som
vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.

Exemoel oå beräkninq av avolft för 2O21
Exempel oå Qeräkning av bvqElovsavoift för 2021

us 160 m2 lnom

*Förutsättn ingar för exempel
mPBB 2021 = 47,6
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2021)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 00d)
HFI = 24 (enligt tabell 4, PIan- och bygglovstaxa 2021)
HFZ = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2021)

Exemoel oå beråkning av olana-vglft för 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mPBB x BYA x Nl=planavgift
47,6x 160x0,59 =4493,4 kronor
xFörutsättningar för exempel
mPBB 2021 - 47,6
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2021)

*
Ätgara Tabell Formcl Dclvärden Avgift 2O21

Bygglovavgift 4 mPBBxOFxHFIxN 47,6x8x24x0,8 7 31t,36
Startbesked 5 mPBBxOFxHF2xN 47,6x I x 28 x 0,8 8 529,92

Situationsplan 2 Tidsersättning 800x2 1 600

Utstakning 2 Tidsersättning 800x4 3 200

Lågeskontroll Moms
25 olo

2 Tidsersättning 800x2 1 600 + 400

Total avgift 22 64Lt28*

^T;-'f Utdragsbestyrkande

79



MELLER.UDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
zo20-o9-23

sida
4L

Atgäro Tabell Formcl Avgift 2O21

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad över
50 kvm BYA

7 200xmPBBxNalt.
Tidsersättning (dock minst 200 x
mPBB x N)

7 615 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad 16-50
kvm BYA samt alla andra

o- .. .ovilga atgaroer

7 200xmPBBxNxNalt.
Tidsersättning (dock minst 200 x
mPBBxNxN)

5 092 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad
0-15 kvm BYA

7 200 x mPBB x 0,5 alt.
Tidsersättning (dock minst 200 x
mPBB x 0,5)

4 760 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens
avslag

7 Tidsersättning dock minst 200 x
mPBB x 0,5

Tidsersättning
dock minst
4 76O kr

Strandskyddsdispens
awisande

7 Tidsersättning 2 timmars arbete 1 600 kr

Tidigare har taxan för strandskyddsdispens varit 20A x nPBB x N x N för allt (6 054,4 kr 3r
2020)

Beslutet skickas Hll Kommunstyrelsens arbetsutskott ( KSAU )

,ffT"
Utdragsbestyrkanden
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-Lr-LO

ÄnrNor g Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2L för kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, g 333, att föreslå kommunfullmäktige att taxan
för bibliotekets plastpåsar fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för
papperspåsar.

Beslutsunderlag

. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-L6, 9 79.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-L9, S 333.
o Förslag taxor och avgifter 202I för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet (reviderad),
o Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, 9241.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-Lr-04

sida
9

s 24I Dnr KS 2020/5Bg

Taxor och avgifter 2O2L för kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens

verksamhetsområde för 202L enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.

Arbetsutskottet beslutade den 19 oktober 2020, g 333, att föreslå kommunfullmäktige att taxan

för bibliotekets plastpåsar fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för
papperspåsar.

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, 979.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L0-L9,5 333.
o Förslag taxor och avgifter 202L för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet (reviderad)'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens

verksamhetsområde för 202L enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sign Utd ragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
T6

s 333 Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2O2l för kultur- och utbildningsnämndens
verksamhet

Arbetsutskoftets förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 202I enligt föreliggande förslag.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige att taxan för bibliotekets plastpåsar
fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämställs med avgiften för papperspåsar.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 202L för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet,
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16,79.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kultur- och utbildningsnämndens verkamhetsområde för 202L enligt föreliggande förslag.

Ordförande föreslår följande ändring: Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att taxan för bibliotekets plastpåsar fastställs till 5 kronor/styck så att avgiften jämståills med
avgiften för papperspåsar.

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden frtgar på ordförandens ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

sAM MAr{TnÄOrSpnOrOKOLt
Sammanträdesdatum
2020-09-16

sida
7

s7s

Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2021

Kultur- och utbildnlngsnämndens beslut

Kultur- och utbildnlngsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur-och
utbildningsnämndens taxor och avgifter 2021.

Sammanfattnlng av ärendet

VarJe år ska kultur- och utbildningsnämnden föreslå om taxor och avgifter inom kultur- och
utbildningsnämndens verkamhetsområde till kommunfullmåktige. Beslut om taxor och avgifter
för 2A2l kommer att fattas av kommunfullmäktige i november.

Förualtningschefen redogör för förslag på kultur- och utblldningsnämndens taxor och avgifter
för 202L,

Beslutcunderlag

Förslag på taxor och avgifter 2021

Beslutet skickao till
En hetschefer inom kultur- och utbi ldn ingsförua ltn in gen,
Kom m u nstyrelsekontoret

*< /^

Utdragsbestyrka ndeJusterandes slgn 84



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en 2020- 1 1-10

ARENDE 9 Dnr KS 2020/5BB

Taxor och avgifter 2O2L för socialnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2021.
. Socialnämndens beslut 2020-L0-2I,5 137.
. Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5 349.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-II-04, 5 237.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-r1-04

sida
5

9237 Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2O2L för socialnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde

för 202I enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och

med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 2021.
. Socialnämndens beslut 2020-10-21, S

o Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde

för 202L enligt föreliggande forslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

L37
349

sign Utdragsbestyrkande
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Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-11-03

sida
3

5 34e Dnr KS 2020/588

Taxor och avgifter 2021för socialnämndens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 2021.
. Socialnämndens beslut 2020-10-2I,5 137.

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
socialnä m ndens verksam hetsom råde f ör 202L en ligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

justeri

Pärsson

o

Pa

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLt
Sammantrådesdatum
2A20-14-2t

sida
8

5 137 Dnr SN zOZAlfig

Taxor och avgifter 2021 för socialnämndens verksamhet

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för 2Q2t för
socialnåmndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett förtydligande avseende
hyror vård och omsorg.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter revideras inför varje nytt verksamhetsår. Prisbasbeloppet bestämmer bland
annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt förbehållsbeloppet, belopp för att täcka
levnadsomkostnader. För 202I tros den högsta avgiften för vård och omsorg bli 2139 kr/mån,
det nationella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår titl 5373 kr/mån och för
makar/sambor till 4540 kr/mån. OBS beloppen är preliminära och från staten fastställda belopp
räknas komma under kvartal4l2O20.

Där det inte är särskilt angivet föreslår socialförvaltningen att taxorna räknas upp med den
procentuella förändringen som prisbasbeloppet dvs 0,63 o/o. Beräkning höjning av
prisbasbeloppet inför 2021 (Prisbasbelopp 202l/Prisbasbelopp 2020=årlig höjning) 47 6AAF7
304=4,634/o

För måltidsavgifter föreslås en ny månadsavgift om 444L krlmån, som då avser den
internkostand vi erhåller från köket. Interkostnaden är uppräknad med 3,2o/o inför 2021 varpå
vi föreslår samma höjning till brukarna. Beräkning {Matkostnad Ängenäs/antal brukarelantal
månader=2021 års internkostnad/mån) 2.877 660154112=444I krlmån (2021 års
intern kostna d I 2A20 å rs taxa =å rlig höj n i ng ) 4441 I 4302=3,2 o/o

Taxor för alkohol och tobak föredrogs under september månad för nåmnden, ligger i detta
dokument med som bilaga.

Beslutsunderlag

r Socialförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2020.
r Tobak och alkohols förslag till taxor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
anta taxorna för 202I för socialnämndens verksamhet i enlighet med bifogat förslag, samt ett
föfidligande avseende hyror vård och omsorg.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas til!

Kommunstyrelsen
Förualtningsekonom, Socialförualtningen
Förvaltn ingsekonom, Kommunstyrelsen

sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2020- 1 1- 10

ARENDE 10 Dnr KS 20201559

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det
återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202I,2022,
2023 och 2O24, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Fi na nsie ri n g år en 2022-2024 f är ha nteras i B ud get 2022 och plan 2023-2024.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn
i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"), Kommuninvest krediWärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner,

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i

Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs
av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i

förlagslånen.

Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1 800 000 kronor exklusive ränta,

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i

kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen
till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts
upp av Föreningen. Förlagslånen ska däfför återbetalas till medlemmarna. Eftersom
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar
som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av
en kapitalinsats.

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det Wå nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på

kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

2020
202L
2022
2023
2024

Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
foljande:

Är Kapitalinsats
(krlinvånare)

(kommun)
900

1 000
1 100
1 200
1 300

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-1 1- 10

Kapitalinsats
(krlinvånare)

(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell
anläggningstillgång och belastar inte kommu nens resultaträkning.

För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren2020-2024,
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar:

Är Ätqärd Inbetalninq, kr Total aktuell insats kr
2020 Aktuell insats inkl överinsats

Inbetalning av återbetalt
förlaqslån 1 800 000

B 390 700

10 190 700
202r Inbetalninq 0 10 190 700

2022 Inbetalninq 64 600 10 255 300

2023 Inbetalninq 932 300 11 187 600

2024 Inbetalninq 932 300 12 119 900
Summa att betala inkl, förlaqslån 3729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en

insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare
för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020, g 246, för egen del att uppdra till
kommunchefen för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning
av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Beslutsunderlag

. Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening

. Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening
o Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9324.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-IL-04, g 246.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-tL-04

sida
15

s246 Dnr KS 20201559

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till

1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det

återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

2, bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning

av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202I,2022,

2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare'

Fi n a nsieri n g är en 2022-2024 f är ha ntera s i Bud get 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är en

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala seKorn

i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget

Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("KommuninvestJ. Kommuninvest kreditvärdighet bärs upp

av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en

attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard

kronor. Syftet meA forUgslånen vår att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i

Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs

av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat

förlagslån från Föreningen till Kommuninvest, Samtliga dåvarande medlemmar deltog i

förlagslånen,

Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1 800 000 kronor exklusive ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i

kapitalbasän, vilketlnnebär att det inte längre ffller den tänkta funktionen att bidra till

kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid

råArcrsuriråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet

med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts

upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom

Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar

som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin

kapitalinsa-ts till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen iform av

en kapitalinsats.

Ju Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Är

2020
202L
2022
2023
2024

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-rr-04

Kapitalinsats
(krlinvånare)

(region)
180
200
220
240
260

sida
16

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det Wå nivåer på denna kapitalinsats som

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en

tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på

kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare

för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
följande:

Kapitalinsats
(krlinvånare)

(kommun)
900

1 000
1 100
1 200
1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen

minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell
anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning'

För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren2020-2024,
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar:

Är Ätqärd Inbetalnino, kr Total aktuell insats kr
2020 Aktuell insats inkl överinsats

Inbetalning av återbetalt
förlaqslån 1 800 000

8 390 700

10 190 700

202t Inbetalninq 0 10 190 700

2022 Inbetalninq 64 600 10 2s5 300

2023 Inbetalninq 932 300 11 187 600

2024 Inbetalninq 932 300 12 119 900

Summa att betala inkl. förlaqslån 3729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en

insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare

för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Beslutsunderlag

. Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening

. Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 9 324.

randes signtr Utdragsbestyrka nde
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-LL-04

sida
T7

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige beslutar att

1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till

1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det

återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning

av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021,2022,
2023 och 2A24, upp till ett belopp motsvarande maximalt I 300 kronor per invånare.

Finansiering ären 2022-2024 fär hanteras i Budget 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

es sign Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
4

g 324 Dnr KS 2020/559

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020, uppgående till

1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det

återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning

av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202I,2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

Fi na nsieri n g tren 2022-2024 f år ha nteras i Bud get 2022 och plan 2023-2A24'

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är en

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn

i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvest kreditvärdighet bärs upp

av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en

attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i

Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs

av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i

förlagslånen,

Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1 800 000 kronor exklusive ränta.

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre ffller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts
upp av Föreningen. Förlagslånen ska däför återbetalas till medlemmarna. Eftersom

Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar

som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin

kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen iform av

en kapitalinsats.

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en

obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det Wå nivåer på denna kapitalinsats som

medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en

tilläggsi

Justera srgn Utd ragsbestyrkande
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2020
202L
2022
2023
2024

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

Kapitalinsats
(kr/invånare)

(region)
180
200
220
240
260

sida
5

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på

kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
foljande:

År Kapitalinsats
(krlinvånare)

(kommun)
900

1 000
1 100
1 200
1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas som en finansiell
anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning.

För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan ären2020-2024,
baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests beräkningar:

År Ätqärd Inbetalning, kr Total aktuell insats kr
2020 Aktuell insats inkl överinsats

Inbetalning av återbetalt
förlaqslån 1 800 000

I 390 700

10 190 700

202t Inbetalninq 0 10 190 700

2022 Inbetalninq 64 600 10 255 300

2023 Inbetalninq 932 300 11 187 600

2024 Inbetalninq 932 300 12 119 900

Summa att betal inkl. förlaqslån 3729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en

insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare

för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Beslutsunderlag

. Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening
r Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest ekonomiska förening
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 202O, uppgående till
1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. Det

återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för åtgärden.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
5

2. bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning

av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 202L,2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

Fi na nsieri n g är en 2022-2024 f är ha nteras i Bud get 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefen för kommunstyrelsens

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

lusterandes sig Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Återbetalt förlagslån från Kommuninvest ekonomisk förening under år 2020,
uppgående till 1 800 tkr, betalas in som insatskapital till Kommuninvest
Ekonomisk förening. Det återbetalda förlagslånet utgör därmed finansiering för
åtgärden.

2. Bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som krävs

för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på

kapitalinsats under åren 202I,2022,2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare, Finansiering åren 2022-2024
får hanteras i Budget 2022 och plan 2023-2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till kommunchefenen för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen
är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den

kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvest
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar
till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och

fina nsiella institutioner.

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1

miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån
på kapital i Kommuninvest i awaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.

Melleruds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 1 800 000 kronor
exklusive ränta.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-07 KS 2020/ss9

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se97
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-09-07 KS 2020/ss9

Kapitalinsats (kr/i nvånare)
(region)
L80

200
220
240
260

Sida

2 (3)

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och

återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i

Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom
Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt
att delta med en tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid

utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:

Ar

2020
202t
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100

L200
1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. Inbetalt insatskapital redovisas
som en finansiell anläggningstillgång och belastar inte kommunens resultaträkning.

För Melleruds kommun innebär detta följande preliminära inbetalningsplan åren
2020-2024, baserat på det invånarantal som ligger till grund för Kommuninvests
beräkningar:

År Ätgara Inbetalning, kr Total aktuell
insats kr

2020 Aktuell insats inkl
överinsats
Inbetalning
av återbetalt
förlaqslån 1 800 000

B 390 700

10 190 700

202L Inbetalninq 0 10 190 700
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommuninvest AB

Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre I seförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-09-07 KS 2020/ss9

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

Sida

3 (3)

2022 Inbetalninq 64 600 10 255 300
2023 Inbetalninq 932 300 11 187 600

2024 Inbetalninq 932 300 12 119 900
Summa att betal inkl. förlaqslån 3729 200

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner],

Beslutsunderlag

o Skrivelse gällande kapitalisering av Kommuninvests ekonomiska förening
o Insatskapital per medlem samt förlagslån, kapitalisering Kommuninvest

ekonomiska förening
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Kommuninvest Ekonomisk ftirening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

1 Bakgrund
Vid ftireningsstämman 16 april2020 beslutades om förändrade stadgar ft)r
Kommuninvest Ekonomisk ftirening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
ft)rslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk frirening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmåI. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar ftir att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndighetema har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltftir låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.

En kapitaliseringsperiod är Sra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
ftireningsstämman om en kapitaliseringsplan for de kommande $rra åren.
Beslutet vid foreningsstämman 2020 avser ären202l till2024.

En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av vära nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därftir
beslutade ftireningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillftillig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org N:716453-2074. Styrelsens såte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

o

o

Postadress: Box 124, 7 01 42 Örcfio. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700. Fax: 019-12 11 98 . E-posti förnamn.efternamn@kommuninvest.se . lnternet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet attbetalaupp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fura åren.

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet ftir kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare är 2021 till2024.

Insatskapital ftjr kommuner År

a

a

1000 krlinvånare
1 100 kriinvånare
1200 krlinvånare
1300 kr/invånare

2021
2022
2023
2024

a

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara enfemtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt ftiljande:

Insatskaoital ftir resioner År
200 kr/invånare 2021
220k<rlinvänare 2022
240k<rlinvånare 2023
260krlinvänare 2024

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 202l.Inbetalningen ska vara genomftirs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests ftirsorg.

Förlagslånet awecklas .2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
ftrlagslan om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
ftireningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade ftirlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmrilt att rdntan påforlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
b elopp s om ins atskapital till Kommuninve s t Ekonomisk forening.

Ibilaga2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
forlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande återbäring till medldmmama forändras. Givet stämmobeslutet om en

enhetlig insatsnivå ftir alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas ftirsta gången
på återbäringen avseende2020, dvs. efter ståimman 202I.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.

https://kommuninvest.se/wp-content/uploadsi2020l03lFöreningsstämmohandlingar-
2020.pdf

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.

30 september 2020

20 november 2020

Utbetalning av ft)rlagslånet till berörda medlemmar.

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar ftirlagslånet. 20 november rir sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj mänad202l,

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj mänad2022,

30juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj mänad2023,

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som ftirslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
ft)rlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga} anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
ftirlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

a
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5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i ftrlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
fiir avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande frirlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till2024 insattpå bankgiro 5060 - 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.

KovvuNtNVEST EKoNoMISK FöRENINc

Tomas Wemgren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson

Styrelsens sekreterare
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2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

Bakgrund

Om Kommuninvest

fAnge kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk ftirening ("Föreningen").
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund ft)reträder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests
kreditvardighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart ftir kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.

Äterbetaln ing av förlagslå n

I november 2010 upptog Föreningen ftirlagslan från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med forlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktanpäatt kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat ftirlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i ftirlagslånen. Villkoren ftjr ftirlagslånen bifogas som Bilaga I
("Lånevillkoren").

[Ange kommun]s ftirlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.

Genom regeliindringar fär det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fuller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
forlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lätevillkoren, har även
ftirlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därftir återbetalas till medlemmama.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org N:716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

Postadress: Box 124,701 42 Örcfio. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: O1O-47 08 700 . Fax: 019-1211 98 . E-post: jens.larsson@kommuninvest.se . lnternet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till ftirlagslånen att omedelbart använda sin del av
ftirlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.

lnbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit m<ijligt att delta med en
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla ftir samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till I 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare ftir regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, dar kravet ökar
successivt under de kommande fura åren enligt ftiljande:

År

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
r 200
l 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180

200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start202I, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare ftir kommuner [360 kronor per invånare för regioner].

Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därftir ett ftirslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återftirs som kapitalinsats i Föreningen.

I syfte att ftirenkla for medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024,1öpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från ftiljande två
alternativa situationer:

(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun-
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.

Beslut

[Ange kommun] ska vidta ftiljande åtgärder

l. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:

Fullmäktige beslutar

Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk ftirening ("Föreningen") ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att
fkommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.

Vdlj ett av ftljande alternativ

Alternativ (i) - fullmahige fattar årligen beslut om inbetalning av kopitalinsats i
Föreningen under de kommande.fyra åren:

Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till ftiljd av ökade krav på kapitalinsats
under ären 2021, 2022, 2023 och 2024.

Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:

Att [kommunstyrelserVregionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs ftjr inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under ären 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.

Ev entuell komple tt er ande b e slut sformul ering :

Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för fkommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid ftirfrågan.

3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstaende kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 -340 39 83.

Med vänlig hälsning

Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

107



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nsty re lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-1 1- 10

ARENDE 11 Dnr KS 20201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet enligt
föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från
en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen
tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor
utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer,

Riktlinjerna har även reviderats med föfidligande angående tillvägagångssättet vid
avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från
abonnenten, En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner hanteras av
inkassobolaget.

Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors,
Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv
och likformad hantering.

Kommunstyrelsen upphävde den 4 november 2020, S 247, kommunstyrelsens beslut den 8 april
2020, g 91, angående Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering
avseende anstånd samt kommunstyrelsens beslut 3 december 2019, g 239, angående Riktlinjer
för fakturering och krawerksamhet

Beslutsunderlag
. Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet
r Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering avseende anstånd

(KS 2020-04-08, 5 91)
. Försla9 till riktlinjer för fakturering av krawerksamhet
o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-I0-L9, $ 325.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-lI-04, g 247.
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Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-Lr-04

sida
1B

s247 Dnr KS 20201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet -
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91)'

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet (KS 20L9-L2-03;

5 23e).

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet enligt

föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från

en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen

tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor

utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer.

Riktlinjerna har även reviderats med föfidligande angående tillvägagångssättet vid

avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från

abonnenten. En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner hanteras av

inkassobolaget.

Riktlinjerna är till största del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors,

Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv

och likformad hantering.

Beslutsunderlag
. Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
o Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering avseende anstånd

(KS 2020-04-08, 5 91)
o Förslag till riktlinjer för fakturering av krawerksamhet
. Komm u nstyrelseförva ltni ngens tjänsteskrivelse'
r Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, g 325.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet -
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91).

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet (KS 20t9-12-O3;

s 23e).

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet enligt

föreliggande förslag

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

sign Utdragsbestyrka nde
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Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
7

s 32s Dnr KS 20201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet

Arbetsutskottets förslag ti I I beslut

Kommunstyrelsen upphäver beslut om RiKlinjer för fakturering och krawerksamhet -
tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91).

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet (KS 20L9-I2-03;
s 23s).

Kommunfullmäktige beslutar fastställa Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet enligt
föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för betalningar från
en månad framåt från faKurans förfallodag till tre månader. I beslutet som fattades fanns ingen

tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor
utskickade innan sista september 2020 och därefter återgå till fastställda riKlinjer.

Riktlinjerna har även reviderats med förtydligande angående tillvägagångssättet vid
avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning från
abonnenten. En komplettering har även gjofts att alla avbetalningsplaner hanteras av
inkassobolaget.

Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud, Bengtsfors,
Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att möjliggöra en mer effektiv
och liKormad hantering.

Beslutsunderlag
r Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
o Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering avseende anstånd

(KS 2020-04-08, 5 91)
o Förslag till riktlinjer för fakturering av krawerkamhet
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för
fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91).

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerkamhet (KS 2019-L2-03;

5 23e).

Kommunfullmäktige beslutar fastställa RiKlinjer för fakturering och krawerksamhet enligt
föreliggande förslag

Beslutsgång

Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver beslut om Riktlinjer för fakturering och

krawerksamhet - tillfällig revidering avseende anstånd (KS 2020-04-08; 5 91)

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet (KS

2019-12-03;5 239),

Komm u nfu I lmä ktige besl uta r faststä I la Ri ktl i njer för fa ktu rering och

krawerksamhet enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade i april beslut om möjlighet att förlänga anstånd för
betalningar från en månad framåt från fakturans förfallodag till tre månader. I
beslutet som fattades fanns ingen tidsgräns om hur länge detta ska gälla. Den

utökade möjligheten var tänkt att gälla för fakturor utskickade innan sista

september 2020 och därefter återgå till fastställda riktlinjer.

Riktlinjerna har även reviderats med föfidligande angående tillvägagångssättet
vid avstängning av vatten- och avloppsavgifter i samband med utebliven betalning
från abonnenten. En komplettering har även gjorts att alla avbetalningsplaner
hanteras av inkassobolaget.

Riktlinjerna är tillstörsta del gemensamma med samverkanskommunerna Mellerud,
Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed samt Dalslands miljö- och energiförbund för att
möjliggöra en mer effektiv och likformad hantering.

Beslutsunderlag

Riktlinjer for fakturering och krawerksamhet
Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering avseende

anstånd (KS 2020-04-08, 591)
Förslag till riktlinjer för fakturering av krawerksamhet

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadschefen

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-07 Ks 20201206

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se111
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RiKlinjer för faKurering och
krawerksamheten i Melleruds
kommun

Antagen av
kommunfullämäktige den

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 lvlellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000- 14BB Webbplats: www.mellerud.se112
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Ri ktl i njer för fa ktu reri n g och krawerksa m heten

MåI
. Att alla kunder ska behandlas lika.
. Krawerksamheten ska bedrivas enligt god inkassosed.
. Kommunen ska få betalt för fakturafordran i tid.
o Kommunens kravhantering ska bedrivas skyndsamt och förebygga att förfallna

fa ktu rafordri nga r ackum u leras til I större belopp.

Organisation
o Kommunens fakturerings- och kravrutin handläggs av ekonomienheten.

Faktura
. Grundregeln är att fakturering ska ske så snart förutsättningar för fakturering

föreligger, d.v.s. faktura ska framställas i omedelbar anslutning till att en vara
eller tjänst tillhandahålles,

. Fakturerande enhet ansvarar för att fakturan är korrekt.

. Faktura som utfärdas av kommunen förfaller till betalning 30 dagar efter
fakturadatum, såvida ej annat är föreskrivet i taxebestämmelser eller
motsvarande (till exempel barnomsorg som förfaller sista innevarande månad).

. Vid val av förfallodag bör eftersträvas att välja dag i slutet av månaden.

. På fakturan ska det anges att drojsmålsränta påförs enligt räntelagen
(referensränta + B procentenheter).

Autogiro
o För kunder som så önskar finns möjlighet att betala fakturorna via bankernas

Autogirofunktion.
. Om Autogiroansluten kund inte har täckning på kontot vid tre

faktureringstillfällen på ett år så har ekonomienheten möjlighet att avsluta
anslutningen till Autogirot.

E-faktura
. För kunder som så önskar finns möjlighet att via bankernas internetbank välja att

få fakturor via e-faktura.

Betalningspåminnelse
. Påminnelse skickas ut 7 dagar efter förfallodag om inte betalning kommit

kommunen tillhanda.
. På påminnelsen ska det framgå att inkassoåtgärder kan komma att vidtas om

betalning ej sker och att ytterligare kostnader kan tillkomma,
. Enligt god inkassosed får påminnelse inte innehålla någon annan påtryckning mot

kunden. (till exempel hot om avstängning)

fnkassokrav
. Inkassoförfarande påbörjas 10 dagar efter påminnelse. Lagstadgad inkassoavgift

tas ut (f.n. 180 :-).

Avstängning
. Grundprincipen är att rätten till tjänsten är förverkad vid utebliven betalning

| . För uteblivna vatten- och avloppsavgifter skickas meddelande om datum för

I avstängning ca 10 dagar efter påminnelsen och mins 2 veckor före
I avstängningen är planerad.
o För övriga uteblivna avgifter informeras berörd förvaltning som skickar ut brev

om eventuell avstängning.
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Dröjsmålsränta
. Vid ärenden som skickats till inkassoforetag påförs dröjsmålsränta enligt

räntelagen (referensränta + B procentenheter) på samtliga ärenden. Räntan
återbetalas tillsammans med kapital till kommunen vid lyckat indrivet ärende.

Anstånd
. Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka

händelse (normalt ett anstånd per l2-månadersperiod). Prövning får ske från fall
till fall med hänsyn till vilken Vp av fordran det rör sig om, skälen för anståndet,
beloppets storlek, gäldenärens betalningshistorik med mera utifrån om det finns
rimliga utsikter att gäldenären kommer att betala skulden vid den satta
tidpunkten.

. Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förtallodag.

. Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten.

. Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall
kommunala avgifter debiteras av bolaget.

Delbetalning/Avbetalning
. Delbetalning eller avbetalning beviljas i normalfallet inte för löpande avgifter.
. Ekonomienheten kan bevilja delbetalning på max 3 månader av enstaka faktura

med högt belopp, till exempel vattenfaktura efter avläsning. Kunden ska själv
kontakta ekonomienheten före förfallodatum passerat. Ekonomienheten skickar
inga ytterligare aviseringar. Om fakturan inte är fullbetald efter överenskommen
tid påbörjas kravrutinen.

. Ekonomienheten kan bevilja avbetalningsplan för enstaka faktura med högt
belopp, till exempel bruttolöneskuld. Aviseringar med inbetalningsinformation
skickas till kund varje månad. För detta tas en lagstadgad ersättning ut (f.n.
170:-). Även ränta tas ut under amorteringsperioden (referensränta + B

procentenheter) Dessa avbetalningsplaner hanteras av inkassobolaget.
. Avbetalningsplaner enligt ovan kan också beviljas av kommunala bolag i de fall

kommunala avgifter debiteras av bolaget.

Kronofogde mynd i g heten
. Ärenden till Kronofogdemyndigheten sköts i normalfallet av inkassoföretaget som

också har fullmakt att företräda kommunen i inkassoärenden.

Bestridande
. Om gäldenären bestrider en faktura från kommunen ska ytterligare

inkassoåtgärder avbrytas. I samråd med berörd förvaltning tas ställning till om
fordran ska hänskjutas till allmän domstol genom stämningsansökan. Samma
förfarande ska tillämpas om gäldenär bestrider efter ärendet har skickats till
inkassoföretag. Inkassoföretagets jurister gör en bedömning av ärendet innan
det går vidare till tingsrätten. Debiterande förvaltning företräder kommunen i

dessa ärenden.

Avskrivning
o Avskrivningar p.g.a. konkurs, ackordsuppgörelse, dödsboanmälan, bouppteckning

(som visar brist i boet), beviljad skuldsanering med mera där kommunen har en
konstaterad kundförlust ska ses som verkställighet.

. Hantering av avskrivningar och bokföring av osäkra fordringar hanteras i enlighet
kommunens delegeringsord ning.
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Inkassoföretag
. Ärenden som överlämnats till inkassoföretag handläggs tillfullo av

inkassoföretaget, vilket betyder att kommunens ekonomienhet kommer att
hänvisa gäldenären till inkassoföretaget i dessa fall.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-04-08

sida
39

5el Dnr KS 20201206

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering
avseende anstånd

Kommunstyrelsens besl ut

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för faKurering
och krawerksamhet enligt följande:

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning som ett stöd till de
lokala företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat utökas med två
månader till tre månader.

I riktlinjerna för fakturering och krawerksamhet ändras punkt två under rubriken anstånd från "
Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag,"till möjlighet
till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans födallodag.

Denna utökade möjlighet gäller för faKuror utskickade innan sista september 2020, därefter
återgår riktlinjerna till de som KS fastställde 5 239/2019

Begäran skickas till e-postadress ekonomi@mellerud.se

Beslutsunderlag

o Försla9 nya Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, 5 114.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för faKurering
och krawerkamhet enligt följander

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans föffallodag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. ekonomichefen
Ekonomienheten
KFS

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet - tillfällig revidering
avseende anstånd
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt ändra lydelsen för Anstånd i riktlinjerna för fakturering
och krawerksamhet enligt följande:

Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun öppnar för möjligheten att ge anstånd med betalning som ett stöd till de
lokala företag som har tillfällig likviditetsbrist. Möjlighet att få anstånd beviljat utökas med två
månader till tre månader.

I riktlinjerna för fakturering och krawerksamhet ändras punkt två under rubriken anstånd från "
Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans föffallodag."till möjlighet
till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans f<irfallodag.

Denna utökade möjlighet gäller för fakturor utskickade innan sista september, därefter återgår
riktlinjerna till de som Ks fastställde 9 239120t9

Begäran skickas till e-postadress ekonomi@mellerud.se

Ursprunglig lydelse

Anstå nd

. Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka händelse

(normalt ett anstånd per 12-månadersperiod). Prövning får ske från fall till fall med hänsyn

till vilken typ av fordran det rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek,

gäldenärens betalningshistorik m.m. utifrån om det finns rimliga utsikter att gäldenären

kommer att betala skulden vid den satta tidpunkten.

. Anstånd beviljas normalt en månad framåt från fakturans förfallodag.

. Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten,

Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall kommunala

avgifter debiteras av bolaget.

Ny lydelse

Anstånd

. Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka händelse

(normalt ett anstånd per 12-månadersperiod). Prövning får ske från fall till fall med hänsyn

till vilken typ av fordran det rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek,

gäldenärens betalningshistorik m.m. utifrån om det finns rimliga utsikter att gäldenären

kommer att betala skulden vid den satta tidpunkten.

a

Kom mu nstyrelseförva Itn ingen

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www.mellerud. se117
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Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans
fölfallodag.

Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten. Begäran skickas till
ekonomi@mellerud.se

Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall kommunala

avgifter debiteras av bolaget.

Beslutsunderlag

o Förslag nya Riktlinjer för fakturering och krawerksamhet.

Björn Lindquist
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

Besöksadress: Storgatan L3,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000-1488 Webbplats: www.mellerud. se
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MELLERUDS KOMMUN KOM M UNAL FORFATTN I NGSSAM LING FIiK F
Titel

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Fastställd av KS 5 xxx Den 8 april 2020 Sida

1-:3Ersätter KS 5 23912019 Utbytt den Sign

MåI

a

a

Att alla kunder ska behandlas lika.

Krawerksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed.

Kommunen ska få betalt för fakturafordran i tid.

Kommunens kravhantering ska bedrivas skyndsamt och förebygga att förfallna
fakturafordringar ackumuleras till större belopp,

O rga n isation

o Kommunens fakturerings- och kravrutin handläggs av ekonomienheten,

Fa ktu ra

. Grundregeln är att fakturering ska ske så snart förutsättningar för fakturering föreligger, d.v.s,
faktura ska framställas i omedelbar anslutning till att en vara eller tjänst tillhandahålles.

. Fakturerande enhet ansvarar för att fakturan är korrekt.

r Faktura som utfärdas av kommunen förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum, såvida
ej annat är föreskrivet i taxebestämmelser eller motsvarande (t.ex. barnomsorg som förfaller
sista innevarande månad).

o Vid val av förfallodag bör eftersträvas att välja dag i slutet av månaden.

. På fakturan ska det anges att drojsmålsränta påförs enligt räntelagen (referensränta + B

procentenheter).

Autogiro

r För kunder som så önskar finns möjlighet att betala fakturorna via bankernas
Autogirofunktion.

o Om Autogiroansluten kund inte har täckning på kontot vid tre faktureringstillfällen på ett år så

har ekonomienheten möjlighet att avsluta anslutningen till Autogirot.

E-faktura

. För kunder som så önskar finns möjlighet att via bankernas internetbank välja att få fakturor
via e-faktura.

Betaln ingspåm in nelse

. Påminnelse skickas ut 7 dagar efter förfallodag om inte betalning kommit kommunen
tillhanda.

. På påminnelsen ska det framgå att inkassoåtgärder kan komma att vidtas om betalning ej
sker och att ytterligare kostnader kan tillkomma.

r Enligt god inkassosed får påminnelse inte innehålla någon annan påtryckning mot kunden. (t
ex hot om avstängning)
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTN INGSSAM LING FIiK F

Titel

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Fastställd av KS S xxx Den 8 april 2020 Sida

2:3Ersätter KS S 23912019 Utbytt den Sign

I n kasso krav

. Inkassoförfarande påbörjas 10 dagar efter påminnelse, Lagstadgad inkassoavgift tas ut
(fn 180 :-).

Avstängning

. Grundprincipen är att rätten till tjänsten är förverkad vid utebliven betalning

. För uteblivna vatten- och avloppsavgifter skickas meddelande om datum för avstängning i

samband med inkassokravet.

. För övriga uteblivna avgifter informeras berörd förvaltning som skickar ut brev om eventuell
avstängning.

Dröjsmå lsrä nta

. Vid ärenden som skickats till inkassoföretag påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen
(referensränta + B procentenheter) på samtliga ärenden.

Anstånd

a

t

r--
nananggare på teknik

a

debiteras€v+otage*

Anstå n d

. Anstånd med att betala en faktura kan beviljas om det rör sig om en enstaka händelse
(normalt ett anstånd per 12-månadersperiod). Prövning får ske från fall till fall med hänsyn till
vilken typ av fordran det rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek, gäldenärens

betalningshistorik m.m. utifrån om det finns rimliga utsikter att gäldenären kommer att betala

skulden vid den satta tidpunkten.

. Möjlighet till anstånd kan ges upp till tre månader framåt från fakturans förfallodag.

Anstånd beviljas av handläggare på ekonomienheten. Begäran skickas till
ekonomi@mellerud.se

a
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FöRFATTN INGSSAM LI NG FIiK F
Titel

Riktlinjer för fakturering och kravverksamhet

Fastställd av KS S xxx Den 8 april 2020 Sida

3:3Ersätter KS 5 23912019 Utbytt den Sign

a Anstånd kan också beviljas av handläggare på kommunalt bolag i de fall kommunala avgifter
debiteras av bolaget.

Del betaln ing/Avbeta I ni ng

. Delbetalning eller avbetalning beviljas i normalfallet inte för löpande avgifter

a Ekonomienheten kan bevilja delbetalning på max 3 månader av enstaka faktura med högt
belopp, t ex vattenfaktura efter avläsning. Kunden ska själv kontakta ekonomienheten före
förfallodatum passerat. Ekonomienheten skickar inga ytterligare aviseringar. Om fakturan inte
är fullbetald efter överenskommen tid påbörjas kravrutinen.

Ekonomienheten kan bevilja avbetalningsplan för enstaka faktura med högt belopp, t ex
bruttolöneskuld. Aviseringar med inbetalningsinformation skickas till kund varje månad. För
detta tas en lagstadgad ersättning ut (fn I70-). Även ränta tas ut under amorteringsperioden
(referensränta + B procentenheter)

Avbetalningsplaner enligt ovan kan också beviljas av kommunala bolag i de fall kommunala
avgifter debiteras av bolaget.

a

Kro nofog de my n d i g h ete n

. Ärenden till Kronofogdemyndigheten sköts i normalfallet av inkassoföretaget som också har
fullmakt att företräda kommunen i inkassoärenden.

Bestrida nde

Om gäldenären bestrider en faktura från kommunen ska ytterligare inkassoåtgärder avbrytas.
I samråd med berord förvaltning tas ställning till om fordran ska hänskjutas till allmän domstol
genom stämningsansökan, Samma förfarande ska tillämpas om gäldenär bestrider efter
ärendet har skickats till inkassoföretag. Inkassoföretagets jurister gör en bedömning av
ärendet innan det går vidare till tingsrätten, Debiterande förvaltning företräder kommunen i

dessa ärenden.

Avskrivn ing

Avskrivningar p,g,a, konkurs, ackordsuppgörelse, dödsboanmälan, bouppteckning (som visar
brist i boet), beviljad skuldsanering m.m, där kommunen har en konstaterad kundförlust ska
ses som verkställighet.

Hantering av avskrivningar och bokföring av osäkra fordringar hanteras i enlighet kommunens
delegeringsordning.

I n kassoföretag

. Ärenden som överlämnats till inkassoföretag handläggs tillfullo av inkassoföretaget, vilket
betyder att kommunens ekonomienhet kommer att hänvisa gäldenären till inkassoföretaget i

dessa fall.

a

a

a
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-rL-LO

ARENDE 12 Dnr KS 20201547

Kommunstyrelsens mål 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 202L-2023 enligt nedan:

. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun

. Verka för attraktiva miljöer

. Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice

. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare),

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må1.

Kommunfullmäktige fastställde tre mål, (KF 2020-04-20; 5 41) som gäller mandatperioden och

första året i kommande mandatperiod.

Nämnderna ska ta fram mål utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade
ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen
och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; 5 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades
på mötet.

Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhälls-
byggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta. Förslaget har diskuterats på

arbetsutskottets sammanträde den22 september, 6 oktober och på kommunstyrelsens
sammanträde den 9 oktober 2020.

Förslag till nämndmSl för 2021-2023:

Tar ansvar för vår liusmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv
i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:

Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Ai,r välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och erternt - ftjr en utuecklad
samhällsserube och ökad attraktiwtet

Nämndmål:

Verka för attraktiva miljöer

Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

Frä mja r foretagsa m het, företaga nde och fören ingsliv
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-LL-LO

Nämndmål:

Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges mål 2021, KF 2020-04-5 41.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 328.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-IL-04, S 250.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-LL-04

sida
2T

S 25O Dnr KS 20201547

Kommunstyrelsens mål 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 202I-2023 enligt nedan:

r Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun

. Verka för attraktiva miljöer

. Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

o Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer

(och arbeta för att underlätta för företagare).

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må1.

Konimunfullmäktige fastställde tre måI, (KF 2020-04-20; 5 41) som gäller mandatperioden och

första året i kommande mandatperiod'

Nämnderna ska ta fram mål utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade

ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen

och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; S 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta

förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades

på mötet.

Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhälls-

byggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta. Förslaget har diskuterats på

aibetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt kommunstyrelsens möte 9/10.

Förslag till nämndm äl för 202L-2023:

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv

i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:

Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Air vätkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad

samhällsseruice och ökad attraktivitet

Nämndmål:

Verka för attraktiva miljöer

Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

Främja r företa gsa m het, företaga nde och före n ingsliv

Nämndmål:

Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer.

sign

/6
Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-LL-04

sida
22

Beslutsunderlag

. KommunfullmäKiges mä|202L, KF 2020-04-5 41

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, 5 328.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 2021-2023 enligt nedan:

. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun

. Verka för attraktiva miljöer

. Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer

(och arbeta för att underlätta för företagare).

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

ndes sign

fL
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
10

s 328 Dnr KS 20201547

Kommunstyrelsens mål 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 202L-2023 enligt nedan:

. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

o Verka för en jämlik och inkluderande kommun

. Verka för attraktiva miljöer

o Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice

. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må1.

Kommunfullmäktige fastståillde tre må|, (KF 2020-04-20; 5 41) som gäller mandatperioden och
första året i kommande mandatperiod.

Nämnderna ska ta fram må utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade
ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen
och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; 5 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades
på mötet.

Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhälls-
byggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta, Förslaget har diskuterats på

arbetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt kommunstyrelsens möte 9/10.

Förslag till nämndmäl för 202L-2023:

Tar ansvar för vår liusmiljQ arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv
i ett socialt, ekonomiskt och mifiömässigt perspektiv

Nämndmål:

Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Air välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad
sa mhä llsseruice och ökad a ttra ktrVitet

Nämndmål:

Verka för attraktiva miljöer

Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv

Nä

Verka ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aKörer

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-19

sida
11

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges mtl202I, KF 202044-5 41.
. Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden'Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige godkänner kommunstyrelsens mål

för 202L-2023 enligt nedan:

. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun

r Verka för attraktiva miljöer

. Verka för effektiv och attraKiv samhällsseruice

o Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-08 K520201547

ngsliv, föreningsliv och
för företagare).

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål 2021.

Förslag till beslut
Komm u nfu I lmä ktige god kä n ner kom m u nstyrelsens må I för 202L-2023 enligt
nedan:

Verka för en ökad hållbarhet och miljönytLa
Verka för en jämlik och inkluderande kommun
Verka för attraktiva miljöer
Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice
Verka för ökad samverkan mellan kommun och näri

andra aktörer (och arbeta för att underlätta

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån
fullmäktiges må1. Kommunfullmäktige fastställde tre må|, (KF 2020-04-20; 5 aD
som gäller mandatperioden och första året i kommande mandatperiod,

Nämnderna ska ta fram må utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms
inom tilldelade ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och

aktiviteter som kopplas till målen och görs vid varje prognostillfälle samt i
bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; 5 281 att ge kommunchefen i uppdrag att
utarbeta förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och

förutsättningar som diskuterades på mötet,

Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och

sam hä llsbygg nadsförvaltn i ngen uta rbetat förslag ti I I må I utifrå n detta. Förslaget
har diskuterats på arbetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt
kommunstyrelsens möte 9/10.

Förslag till nämndmll för 202I-2023:

Tar ansvar för vår liusmiljQ arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna ft)r
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:
Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta
Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
wwr,v. mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488128
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning
Sa m hä I lsbygg nadschefen
Folkhälsosamordnaren

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre lseförva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2020-10-08 K520201547

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

el isa beth.ca rlstein@ mel lerud.se

Sida

z (2)

Air välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en
utueckla d sa m hä llsserube och öka d a ttra ktivitet

Nämndmål:
Verka för attraktiva miljöer
Verka för effektiv attraktiv och samhällsservice

Främja r företagsa m het, företaga nde och fören ings liv
Nämndmål:

Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och
andra aktörer.

Beslutsunderlag
. Kommunfullmäktiges må|202t, KF 2020-04-5 41
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-44-22

Dnr KS 20201217

sida
18

s41

Kommunfullmäktiges mål 2O2l

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfu llmäktige besluta r att a nta fullmäktigemål enligt följande :

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår liusmiljQ arbetar förebyggande och uämar förutsättningarna för ett gott
Iiv i ett socialt, ekonomiskt och nlliömässlgtt percpektiv.

2. År välkomnande och inbjuder till mdskapande - internt och externt - för en utvecklad
nmhällsseruice och ökad attra ktivitet

3. Främjar företagsamhel företagande och föreningsliv.

Reservationer

Kent Bohlin (S), Marianne Sand Wallin (S), Christine Andersson (5), Michael Melby (S),

Olof Sand (S), Florence Jonasson (S), Lars Nilsson (S), och Thomas Hagman (S) reserverar sig

mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Den politiska majoriteten (C, M, KIM, MP, KD och L) föreslår följande fullmäktigemål:

Melleruds kommun:

1. Tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsåttningarna för ett gott

liv i ett socialt, ekonomisK och miljömässigt perspektiv.

2. Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad

samhällsservice och ökad attraktivitet

3. Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv,

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2019-L2-18, 5 L67.
r Förslag från (S)
r Kommunstyrelsef<irvaltningens $änsteskrivelse.. Arbetsutskottets beslut 2020-04-07, S 118.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, 5 88.

Förslag till beslut på sammanträdet

Morgan E Andersson (C): Bifalltill kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmäktigemål enligt följande :

Melleruds kommun:

L Tar ansvar för uår liusmiljQ arbetar förebyggande och värnar ftirubättningarna för ett gott
liv i ett socialt, ekonomiskt och nilJctmästigt perspekiv.

2. Är uälkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utuecklad
smhällsseruire och ökad attrakivitet

3. företagsamhet, företaga nde och fören ingsliv,

la
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmåktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202A-44-22

sida
19

Lars Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att anta fullmåktigemål enligt följande:

1. Vi måste ha med ett mål och trygghet och säkerhet. För oss betyder ett tryggt och säkert

Mellerud att människor inte är utsatta för någon form av förtryck eller tvång och att var och

en känner en personlig säkerhet i vardagslivet

2. Full sysselsättning, genom ett varierat näringsliv och goda pendlingsmöjligheter.

3. Eft mål kring varierande boendeformer som täcker behovet. Underlätta byggande av enkla

egna hem, och hyresrätter.

4. Fullgod kommunal service som uppfyller både lagkrav och invånarnas förväntningar. Steg I
Lagkrav, steg 2 förväntningar som omfattar mångas synsätt.

5. Kommunen ska erbjuda trygga arbetsplatser där de anställda får utvecklas. Innebär konkret

främst en god och utvecklande arbetsmiljö och en lön som går att leva på,

5. En ekonomi i balans med rnedvetna prioriteringar.

Beslutsgång

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

Omröstning begärc

Ordförande godkän ner följande beslutsgån g.

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Neiröst till Lars Nilssons förslag.

Omröstningsresultat

Med 21 ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio neiröster för Nilssons förslag beslutar

komm unfullmäktige att bifa I la komm u nstyrelsens försla g'

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktlges presidie
Kommunens revisorer
Samtliga nämnder
T.f. kommunchefen
Förvaltningscheferna

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Omröstningslista $ 41

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-a4-22

sida
20
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

ARENDE 13

Nyti I I komna med borga rförslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Medborgatförslag om
trafi ksä kerhetshöjande åtgärder vid
övergångsstället på Dalslandsgatan/
GC-väg från Gerdsrud

Dnr KS 2020/641

Medborgafförslag om
trafiksä kerhetshQä nde ågä rder vrid

övergå n gss tä lle n u ta n för Hem köp
Kvarnkullen samt vid rondellen i
kors n i n ge n Sto rga ta n/Oden ga ta n

Dnr KS 2020/643

Medborgarförslag om seniorbiljett

Dnr KS 2020/678

Beslutsunderlag

. Medborgarrörslag.

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-Lr-r0

Inlämnad av

Tobias Coster,
Mellerud

Tobias Coster,
Mellerud

Claes Sandström,
Mellerud

Besvaras av

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
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Page 1 of 1

Från: tobiascoster@gmail.com <tobiascoster@gma il.com>
Skickat: den 15 oktober 202009:25
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Medborgarförslag

Hej!
Övergångsstället vid gångbron från Gerserud, över Dalslandsgatan intill kommunförrådets västra staket är
vältrafikerad av gång-& cykeltrafikanter.
Samtidigt är detta Dalslandsgatan en sträcka där många bilar har hög hastighet vilken gör övergångsstället
till en mycket farlig plats, speciellt kvälls- & vintertid när sikten är sämre.
Många gånger stannar inte heller de motorfordon som passerar, trots att det finns personer nära eller till
och med på refugen.
Förslag till förbättring på och omkring detta övergångsställe är blixtljus som aktiveras när någon gång- eller
cykeltrafikant närmar sig övergångsstället och som varnar de som åker på Dalslandsgatan.
Alternativ eller kanske komplettering till detta skulle vara betydligt bättre belysning än den som idag finns på

platsen.

Mvh
Tobias Coster

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inlin*1&FILEREF:259828&framrl 2020-11-05
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Page I of I

Från: tobiascoster@gmail.com <tobiascoster@gma il.com>
Skickat: den 1"5 oktober 2O2O L4:28
Till: Kommunen <kommunen@mellerud.se>
Ämne: Medborgarförslag

Hej!
Längs med storgatan gåroch cyklarvarje dag mycket människor, ialla åldrar, till både jobb, skola och dagis.

Här finns flera oövervakade övergångsstället och dessa utgör en stor fara för gång- & cykeltrafikanter.
Extra utsatta är övergångsställena i korsningen utanför Hemköp Kvarnkullen, Storgatan/Långgatan samt vid

den lilla rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan.
I båda dessa korsningar kör mycket trafik och framför allt mycket tung yrkestrafik och hastigheten är ofta
hög.

Förslag till förbättring på och omkring dessa övergångsställe är blixtljus som aktiveras när någon gång- eller
cykeltrafikant närmar sig övergångsstället och som varnar de som åker på framför allt Långgatan samt

Odengatan.
Alternativ eller kanske komplettering till detta skulle vara betydligt bättre belysning än den som idag finns på

platsen eller i extremfall, automatiska rödljus som endast aktiveras om någon gång- eller cykeltrafikant
närmar sig alternativt trycker på en knapp. Dessa skulle kunna vara "svarta" när ingen skall passera

övergångsstället.

Mvh
Tobias Coster

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:259865&frame:1 2020-ll-05
135



Medborgarförslag

Seniorbiljett

MELLENUDS KOMMUN
Kom m un stvrelsåko nto ret

2020 -10- 29"

Dlarionr

I 

Di(rriö;:'i;:nbeleckn.

De flesta kommunerna i Västra Götaland erbjtrder sina äldre tblkboktiircla invånare ett

seniorkort med seniorbiljett. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfritt med

kollektivtrafiken i den kommun du är folkbokförd.

Obs! Den 4 n.ovemberförcindras Vcisttrafiks zonindelning och din seniarbiljeu blir då
giltig i hela den zon som din komrnun tillhar. Du behöver inte göra någat,
seniorbiljetten uppdateras automatiskt till den nya giltigheten.

Bengtsfors

Älder: Från 65 år

Område: Benglsforr kommutrzon

Giltighet: Dygnet runt

Linjer: Alla Västtrafiks linjer och Närtrafik.

$å gör dom I Bengtsfors { av 42 kommuner som har detta kort.

Nu är min fråga, när får de äldre folkbokförda i Melleruds kommun detta
kort?

Det är bra både för miljön,trafiken och llvskvaliten, om vi äldre kan sätta
oss på en buss eller tågroch åka tex.till Trollhättan eller någon annan plats
i våran zon.

Önskar ett svar på denna fråga!

Mellerud den 28/1O 2O2O

*&
Med vänlig hälsning

Glaes Sandström

Falkgatan {8

464 32 Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n 2020- 1 1- 10

ARENDE 14

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

r Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30. Dnr KS 2020/637

o Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan 2022-2023. Dnr KS 2020/673

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021.
Dnr KS 2020/674

. Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021. Dnr KS 2020/675

. Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.
Dnr KS 2020/676

. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping i

Melleruds kommun. Dnr KS 2020/685

. överklagande av kommunfullmäktiges beslut ang. detaljplan för Vita Sandars camping i

Melleruds kommun. Dnr KS 2020/686
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