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 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
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PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud 

 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Henrik Sandberg (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Eva Pärsson (M)  
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 1 november 2022, klockan 15.30 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Taxor och avgifter inom kultur- och 

utbildningsnämndens verksamhet 2023 
 

Anders Pettersson, kl. 08.35 
BILAGA 

3 

2  Taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet 2023  
 

Tanja Mattsson, kl. 08.50 
BILAGA 

5 

3  Taxor och avgifter inom byggnadsnämndens 
verksamhet 2023  
 

Suzanne Håkansson, kl. 09.05 
BILAGA 

8 

4  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för 
offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska 
biprodukter för 2023  

Dan Gunnardo, kl. 09.30 
BILAGA 

12 

5  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för 
2023  

Dan Gunnardo 
BILAGA 

16 

6  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer för 2023  
 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

21 

7  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn 
m.m. inom strålskyddslagens område för 2023  
 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

26 

8  Dalslands miljö- och energinämnds taxa för 
offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen för 
2023 

Dan Gunnardo 
BILAGA 

31 
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9  Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023 

 
  

Dan Gunnardo 36 

10  Dalslands miljö- och energiförbunds 
förbundsordning, revidering 
 

Dan Gunnardo 47 

11  Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - 
delårsrapport januari-augusti 2022 med 
revisionsrapporter 

Elisabeth Carlstein, kl. 10.00 
BILAGA 

60 

12  Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport  
per 2022-08-31 
 

Elisabeth Carlstein 78 

13  Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 
per 2022-08-31 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

89 

14  Budget 2023 för Melleruds kommun, 
verksamhetsplan 2024-2025 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

94 

15  Taxor och avgifter inom kommunstyrelsens 
verksamhet 2023 
 

Magnus Olsson, kl. 10.40 
Peter Mossberg 
Karl-Olof Petersson 
Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

100 

16  Avyttring av kommunala fastigheter, 
återrapportering av uppdrag 

Peter Mossberg 
Magnus Olsson 
 

103 

17  Projekt Åsebro Skola - projektering av permanent 
tillbyggnad av skola 
 

Linda Hamrin, kl. 11.10 
Magnus Olsson 

110 

18  Samhällsbyggnadsfrågor  
 
 

Magnus Olsson  
 

113 

19  Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra 
Kurran 
 

Jonas Söderqvist, kl. 13.00 
Suzanne Håkansson 

114 

20  Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds 
kommun, mandatperioden 2023-2026 
 

Ulrika Granat, kl. 13.30 118 

21  Gratifikation till kommunens anställda 2022 
 
 

Ulrika Granat 124 

22  Ändring av titel kommunchef till kommundirektör 
och revidering av kommundirektörsinstruktion 
 

Ulrika Granat 126 

23  Översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, 
delrapport 
 

Lars-Göran Berg, kl. 14.00 
Dovile Bartuseviciute 

137 

24  Tillväxt- och näringslivsfrågor  
 
 

Viktor Weiberg, kl. 14.30 141 

25  Aktuella frågor 
 

 142 

26  Rapporter 
 

 143 

 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-25

ÄRrnoe r Dnr KS 2022148s

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att
gälla från och med 2023-01-01 föreligger,

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 2023.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-19, S 78.

BILAGA
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MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utblldnlngsnämnden

SAMMAilTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-10-19

slda
7

! 78 Dnr KUN 20221134

Kultur- och utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023

Kultur- och utblldnlngrnämndens bcclut

Kultur- och utblldnlngsnämnden godkånner förvaltnlngschefens förslag på kultur- och
utblldnlngsnänndens tåxor och avglfter 2023.

Sa mmanfattnlng av Srendet

VarJe år ska kultur- och utblldnlngsnåmnden föreslå om taxor och avgifter lnom kultur- och
utblldnlngsnämndens verksamhetsområde tlll kommunfullmäktlge. Beslut om taxor och avglfter
för 2023 kommer att fattas av kommunfullmåktlge I november.

Förvaltnlngschefen redogör för förslag på kultur- och utblldnlngsnåmndens taxor och avglfter
för 2023,

Bcrlutrunderlrg

TJånsteskrlvelse, 2022-10-12, kultur- och utbildnlngsnåmndens taxor och avglfter 2023
Förslag på taxor och avglfter 2023

Förrlag tlll beclut på rammantrådct

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utblldnlngsnåmnden godkånner
förualtnlngschefuns förslag på kultur-och utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023.

Beclutrgång

Ordföranden frågar på förslaget och flnner att kultur- och utblldnlngsnämnden blfaller detta.

Beelutet cklckar tlll
En hetschefer lnom kultur- och utblldnlngsförualtn lngen.
Kom m u nstyrelsekontoret

/l&q
UtdragsbestyrkåndeJusteråndes 6lgn
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSTISTA

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen 2022-10-25

Äneruor z Dnr KS 2022/485

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023

Förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, S 157, att

1. föreslå kommunfullmäktige att anta taxorna för 2023 utifrån föreliggande förslag, med
undantag av att taxa avskaffas för utprovning av tekniska hjälpmedel i hemmet.

2. ge socialchef i uppdrag att tillse att en fallstudie görs innehållande ett par konkreta exempel
hur den stora kostnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomiskt för de individer som
ligger strax över gränsvärdet med egna medel,

3. ge socialchef i uppdrag att tillse att redovisning sker senast vid Socialnämndens
sammanträde april 2023 av eventuella följder på grund av ökade kostnader för måltider.

Förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2023-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023,
r Socialnämndens beslut 2022-L0-LB, 5 157

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LA-18

sida
13

5 1s7 Dnr SN 20221205

Taxor och avgifter 2023

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

1. föreslå Kommunfullmäktige att anta taxorna för 2073 utifrån förellggande förslag, rned
undantag av att taxa avskaffas för utprovning av tekniska hjålpmedel i hemmet.

2. ge socialchef i uppdrag att tillse att en fallstudle görs innehållande ett par konkreta exempel
hur den stora kostnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomlskt för de individer som
llgger strax över gränsvärdet med egna medel,

3. ge socialchef i uppdrag att tlllse att redovisning sker senast vld Socialnåmndens
sammanträde april 2023 av eventuella följder på grund av ökade kostnader fcir måltider,

Sammanfattning av ärende

Taxor och avgifter revideras inför varJe nytt verksamhetsår, Prisbasbeloppet för år 2023 är
beslutat till 52 500 kronor. Det är en ökning med 8,7 0/o Jämfört med 2022 (48 300 kronor).
Prisbalbeloppet beståmmer bland annat den maximala avgiften för vård och omsorg samt
fsirbe-hållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader). För 2023 är den höglta avgtften
för vård och omsorg 2 359 kronor. Det natlonella förbehållsbeloppet för ensamstående uppgår
till6 470 och makar/sambo 5 279 kronor per månad, Beloppen är prellmlnära och fastställda
belopp beråknas bli beslutade under kvartal 4 2023,

Dår det inte år särskilt anglvet föreslår socialförualtningen att taxorna räknas upp med samma
procentuella förändring som prlsbasbeloppet d,v.s, 8,7 o/o.

Taxan för måltider inom vård och omsorg föfjer priset som betalas till
Samhä llsbyggnadsförva ltn lngen.

Hyran för Ängenäs är höjd till det högsta beloppet för bostadstillägg som hyran inte bör
överstiga, vilket innebår en ökning med 4,I4o/o.

För LSS måltidskostnader har ingen uppräkning gjorts de senaste åren, taxan har därför råknats
upp för år 202L*2023 med samma procentuella förändring som prisbasbeloppet, Det innebär en
ökning med 0,630lo tr 202!, t,47 o/o är 2022 och B,7o/o är ZAZ3,

Under 2022 beslutades om taxor för ersättning för hemvård och hemsJukvård I annan kommun,
Ersättningen följer Västkoms rekommendationerna och är förnäryarande prellminära då den
räknas upp med omsorgsprisindex som beräknas bli beslutad under kvartal4 2023,

{kgllqJ -. gc[,toba ksen hete!

Ådig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gållande de med serveringstillstånd, dår
den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på
serueringsställets årsomsåttning (föregående år) av alkoholdrycker, Tillsynsavgiften gällande de
med tobak och liknande produkter, tobaksfria nlkotlnprodukter samt receptfria läkemedel tas ut
som en fast avgift,

De avgifter som tas ut när det gåller myndighetsutövning får enligt kommunallagen (20L7:725)
tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. När det gåller tillsynsavgifter är det
ett sätt att uppråtthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs lngen tillsyn finns risk för

Utdrags bestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄPTSPNOTO KOIL
Sammantrådesdatum
2022-10-18

sida
L4

oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, som tlll exempel
dumpar priser och betalar ut svafta löner,
Avgifter som avser serveringstlllstånd och tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade utan
verksamheten ska så långt som möjllgt avgiftsflnansleras enligt de principer som lagsiadgats i

kommunallagen (2Q17:725), En administratlv avgift tas ut för det arbete som kråvs vid tillsyn
och registerhållning hos kommunen,

I förslaget finns det två ändrlngar;
. Ututdgade tlllstånQ utökad serveringstid, ändrad seruerlngsyta eller ändrat alkoholutbud

2000 kronor. Denna avgift låg tidigare tillsammans med tJtvldgande tittstånd, gemensam
serueringsyta 4000 kronor, Förslag på åndring beror på att det inte krävs samma arbetstids
åtgång.

r Tillfälligt utökad serveringstld och sewerlngsyta i Tillståndshavarens nuvarande lokaler 2000
kronor. Hår är åndringen kostnaden, tidigare kostnad 2500 kronor, Sånkningen beror åven
hår på kortare arbetstids åtgång,

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse
r Bllaga 3 Förslag taxor och avgifter 2023

Förslag till beslut på rammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD); Socialnämnden beslutar attl

1' föreslå Kommunfullmåktlge att anta taxorna för 2023 utifrån föreliggande förslag, med
undantag av att taxa avskaffas för utprovning av tekniska hjålpmedel i hemmet.

2. 9e socialchef i uppdrag att tlllse att en fallstudie görs innehållande ett par konkreta exempel
hur den stora kostnadsöknlngen av prisbasbeloppet slår ekonomlskt för de lndivider som
ligger strax över grånsvårdet med egna medel.

3. ge socialchef i uppdrag att tillse att redovlsning sker senasl vid Socialnåmndens
sammantråde aprll 2023 av eventuella följder på grund av ökade kostnader för målfider,

Beslutsgång

ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden blfaller detta,

Beslutet skickas tlll
Kommunfullmäktlge

.-)

,{-'

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

uri
r
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-IO-25

ÄneNoe g Dnr KS 2022/4Bs

Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2023

Förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Förslag till taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde att gälla från och
med 2023-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 2023.
o Byggnadsnämndens beslut 2022-L0-I9. 5 128-129

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-70-t9

sida

23

5 12e

Dnr 2022.242.043

Taxa stoformatskriva re 2023

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget om oförändrad taxa för
utskrifter på stoformatsskrivaren samt skanning för 2023.

Sammanfaftning av ärendet
KommunfullmäKige antog byggnadsnämndens förslag om ny taxa för utskrifter på

stoformatsskrivaren samt skanning 202t, 2020-It-17 5 137. Skälet för beslutet om nytt förslag
på taxa berodde på att den inte täcKe de ökade kostnaderna.

Taxan för storformatskrivare m.m. föreslås vara oförändrad inför 2023.

Utskrift av bild via stoformatsskrivare, färg

Pappersstorlek

AO 200 krlst, 250 krlst, inkl. moms

A1 160 krlst, 200 krlst, inkl, moms

A2 120 krlst. 150 krlst, inkl. moms

Utskrift av bild via storformatsskrivare, svarWitt

Pappersstorlek

AO 112 kr/st. 140 kr/st. inkl. moms

A1 80 krlst, 100 krlst. inkl, moms

A2 60 krlst, 75 krlst, inkl. moms

Scanner

Bild via scanner
456 krltimme exkl. moms. 570 kr inkl. moms

Minidebitering 30 min.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tO-79

sida

2L

s 128
Dnr 2022.242.043

Plan- och bygglovtaxa 2023
Byggnadsnäm ndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta oförändrad plan- och bygglovstaxa för
2023. Uppräkning sker i enlighet med prisbasbeloppet för 2023.
Prisbasbeloppet (PBB) är 53 500 kr för 2023 (48 300 kr 2022).
Bilaga till beslut: Plan- och byggloustaxa 2023

Sammanfattning av ärendet
Plan och bygg arbetade20IT fram en ny plan- och bygglovstaxa för Melleruds kommun.
Syftena med förnyelsen var:
. Förenkla taxan och göra den lättare att utläsa både för tjänstemän och för sökanden.
. Klargöra de faKiska kostnaderna för detaljplanerna och därmed få en mer rättvis

planavgift.
. Ta bort planavgift från detaljplaner äldre än 2005.
Taxan uppdaterades även från den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018.
2021 fastslogs ändring av taxa för strandskyddsdispenser.
Tabellen med detaljplaner har uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra
taxan togs.

Exemoel oå beräkninq av avqift för 2O23
Exempel på beräknino av byaqlovsavqift för 2023
Bygglov för enbostadshus 160 m2 (BTA) inom detaljplanx

xFörutsättningar för exempel
mPBB 2023 = 53,5
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2023)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 000)
HFt = 24 (enligt tabell 4, Plan- och bygglovstaxa 2023)
HF2 = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2023)

Exempel oå beräkning av olanavqift för 2023
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA x N1=planavgift
53,5 x 160 x 0,59 = 5 050,4 kronor
x Förutsättningar för exempel
mPBB 2023 = 53,5
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2023)

Ätgard Tabell Formel Delvärden Avgift 2023

Bygglovavgift 4 mPBBxOFxHFIxN 53,5x8x24x0,8 8 2t7,6

Startbesked 5 mPBBxOFxHF2xN 53,5x8x28x0,8 9 587,2

Situationsplan 2 Tidsersättning 900x2 1 800

Utstakning 2 Tidsersättning 900x4 3 600

Lägeskontroll Moms
25 o/o

2 Tidsersättning 900x2 1 800 + 450

Total avgift 25 454$*

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄO ESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-tO-L9

sida
22

Exempel på beräkninq av strandskvddsdispens för 2023

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Åtgara Tabell Formel Avgift 2023

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad över
50 kvm BYA

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

8 560 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad t6-49
kvm BYA samt alla andra

o. .. .
ovnga atgaroer

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

6 848 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)

5 350 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens
avslag

7 Tidsersättning dock minst 200 x
mPBB x 0,5

Tidsersättning
dock minst
5 350 kr

Strandskyddsdispens
avvisande

7 Tidsersättning 2 timmars arbete 1 800 kr

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tO-25

ÄReruoe + Dnr KS 2022/509

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt
lag om foder och animaliska biprodukter för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om
foder och animaliska biprodukter att gälla från och med l januari 2023,

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, 5 33, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion,

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för taxa för offentlig kontroll enligt lag

om foder och animaliska biproduKer för 2023
. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, S 77.
. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, S 33.
o Kommunstyrelseförua ltni ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

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

Datum Diarienummer
2022-r0-t8 KS2022/509

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

Dalslands mi[ö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll
enligt lag om foder och animaliska biprodukter för 2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll
enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med l januari
2023.

Sammanfattning av ärendet
DireKionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,
$ 33, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med ljanuari2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag
o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för taxa för offentlig kontroll

enligt lag om foder och animaliska biprodukter för 2023
. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, S 77.
. Dalslands miljö- och energiförbund 2O22-10-06, 5 33.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148813
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

Sammanträdesdatum

2022-tO-06

DMEF 5 33

Taxa animaliska biprodukter 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

1. Fastställa förslag till taxa for offentlig kontroll enligt lagen om
foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari
2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oforändrad timtaxa
2.. Michael Melby (S) yrkar på Oifatt till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ståller proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag,

Beredning:
Presidium 2A22-A9-28
Miljö- och energinåmnden 2O22-AB-25, 977
Fö rbu ndschefens och b iträda nd e m i ljöchefe ns tjå nsteskrive lse

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

lzz'
,EJ -
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

ENERGTruÄmno
Sammanträdesdatum

2022-a8-25

DMEN 5 77 Dnr 20221566.ADM

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biprodukter,
Dalslands miljö- och energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö-och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att:

r Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen
om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med
1 januari 2023.

Ärendebeskrivning
Taxan för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter är en helt ny taxa inom Dalslands miljö- och
energinämnds ansvarsområde. Taxan medger endast timdebitering
efter utförd tillsyn. Taxan kommer främst tillämpas vid handläggning
av ärenden gällande "nedgrävning av död häst",

Beredning:
Presidium 2422-O8-Lt
Förbundschefens förslag till beslut

Förslag titl beslut på sammanträdet:
Ordföranden: Bifall till förslaget att föreslå direktionen att
rekommendera fullmäktige i medlemskommunerna att fastställa
förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter att gälla fr.o.m. 1 januari 2023.

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på fOrslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Expediering:
Direktionen

n UldragsbestyftandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-70-25

ARENDE 5 Dnr KS 2022/508

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område för 2023

Förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, S 32, att
rekommendera kommunfullmäKige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med
tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25,5 73.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 32.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA

16
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn ingen

Datum Diarienummer
2022-r0-t9 KS2022ls09

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område för 2023

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023,

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, 9 32,
att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda

och Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område för 2023

r Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, g 73.
. Dalslands miljö- och energiförbund2022-10-06, 5 32,

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltn i ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148817
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRADESPROTOKOLL 12

Sammantrådesdatum

2022-tA-06

DMEF S 32 Dnr 2022/566,ADM

Taxa miljöbalken 2023

Direktionens beslut

Di rektionen rekommenderar komm unfu llmäktige i kom munerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Faststålla förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och
med 1 januari 2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag,

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, 573
Fö rbu nd schefen s och b iträd a nde m i ljöchefens tjä nsteskrivelse

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

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa.
2. Michael Melby (S) yrkar på Oifatt till förvaltningens förslag.

,.2."-;d '
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DALSLANDS MIIJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
ENERGINÄMND

Sammanträdesdatum

2AZ2-08-25

DMEN S 73 Dnr 2022/566.4DM

Fastställande av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i komrnunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Fastställa ftirslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från
och med l januari 2023.

Ärendebeskrivning
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och
med 2021 på en ny taxemodell från SKR. Taxebestämmelserna har
nu kompletterats med en paragraf gällande möjligheten att
indexuppräkna timavgiften ($ 8) samt en ändring från nedlagd till
påUtidaO halvtimme handläggningstid (5 10).

Ett flertal ändringar har också gjorts i bilagorna, bl.a. med anledning
av ändringar i lagstiftningen.

Yrkanden:

lan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela $ 8 gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på att inte ändra $ 10 från faktisk
nedlagd tid till påUorjaA halvtimme handläggningstid.

9

Ordförendesign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJö-OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

ENERGINÄMND
Sammanträdesdatum

2022-08-25

Forts $ 73

Propositionsordning I
Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf B gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften samt ändring i $ 10 från nedlagd
till påbörjad halvtimme handläggningstid.

o Jan öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka 5 8
. Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handläggningstid, ej för påUOrjaa halvtimma (S 10).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget med ny
$ 8 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
förslaget med ny 5 8 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
lan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden ställer proposition på tiänstemannaförslaget med ny
lydelse i 5 f 0 och Jörgen Erikssons (KiM) förslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:

Presidium 2O22-A8-LL

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

i.t t
,--{ I I

rViI J

'"7 UtdragsbestyrkandeOrdförendesign
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-r0-25

ARENDE 6 Dnr KS 20221507

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängäm nespreku rsorer f ör 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med l januari 2023 .

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, S 31, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer att
gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngäm nesprekursore r f ör 2023

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, g 74.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 31.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-r0-t8 K52022/507

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer för 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorer att gälla från och med l januari 2023 .

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,

$ 31, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngäm nespreku rsore r f ör 2023

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, S 74.
r Dalslands miljö- och energiförbund2022-10-06, 5 31.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148822
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

Sammantrådesdatum

2022-rO-06

DMEF 5 31 Dnr 2O22/556.ADM

Taxa sprängämnesprekursorer 2O23

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Faststålla förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
språngämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Propositionsordnang
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) forslag.

Ordföranden ställer proposition på forslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, 974
Förbu ndschefens och biträd and e m i ljöchefens tjä nsteskrivelse

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

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa
2. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt tilt förvaltningens förstag.

23



DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

ENERGTnÄmnp
Sammanträdesdatum

2022-08-25

DMEN S 74 Dnr 2022/566.ADM

Fastställande av taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari
2023.

a

Ärendebeskrivning
Taxan avseende tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
har uppdaterats,
Taxebestämmelserna har nu kompletterats med en paragraf (5 5)
gällande möjligheten att indexuppräkna timavgiften, samt en
ändring från nedlagd till påbörjad halvtimme handläggningstid (5 7).

Yrkanden:

lan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela $ 5 gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på att inte ändra ! 7 från faktisk
nedlagd tid till påOOriaO halvtimme handläggningstid.

Justerandes sign

j./
/l
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DALSLANDSMILJö-OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

ENERGTnÄuno
Sammanträdesdatum

2022-O8-25

Fort $ 74

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 5 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften samt ändring från nedlagd till
påUorlaO halvtimme handläggningstid (S 7).

r Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka g 5
. Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handläggningstid, ei för påbörjad halvtimma (9 7).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på tianstemannaförslaget med ny
$ 5 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
förslaget med ny 5 5 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Jan Ohman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3

Ordf<iranden ställer proposition på t1änstemannaförslaget med ny
lydelse i $ 7 och Jörgen Erikssons (KiM) förslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:

Presidium 2O22-08-lL

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSTISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-10-25

Änrnor z Dnr KS 20221506

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område för 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med l januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, S 30, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m, inom strålskyddslagens område att gälla
från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens
område för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 75.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, g 30.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område lör 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med ljanua ri 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 30, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa for tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område för
2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 75.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 30.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-18 KS202zls06

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se27
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Dal.stands Miljö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL iO

Sammanträdesdatum

2A22-LO-06

DMEF 5 30

Taxa strålskyddslagen 2A23

Direktionens beslut

Dnr 2A221556,ADM

Direktionen rekommendera r kom munful lmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Fastställa forslag till taxa fcir tillsyn m.m. inom strålskyddslagens
område att gälla från och med 1 januari 2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till förmån för förvaltningens
förslag.

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa.
Z. Mlchael Melby (S) yrkar på Uifatt till förvaltrringens förslag.

Ärendebeskrivning
Taxan överensståmmer med nu gällande taxekonstruktion.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på fdrslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, 575
Förbu ndsch efens och biträd a nde m i ljöchefens tj ä nsteskrivelse

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

" 7"t-
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

ENERGTNÄI{t{o
Sammanträdesdatum

2AZ2-O8-25

DMEN I 7s Dnr 2O22/565.ADM

Fastställande av taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med
l januari 2A23.

a

Ärendebeskrivning
Taxan avseende tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område har
uppdaterats,
Taxebestämmelserna har nu kompletterats med en paragraf gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften samt en ändring från
nedlagd till påbörjad halvtimme handläggningstid.

Yrkanden:

Jan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela $ 5 gållande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna,

Jörgen Eriksson (KiM) yrkar på att inte ändra $ 7 från faktisk
nedlagd tid till påUtirjaO halvtimme handläggningstid.

Ordförendesign 
i

ll , i
Y,r I
.;v

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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DALSLANDSMILJö.OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

ENERGTnÄmruo
Sammanträdesdatum

zo22-08-25

Fort $ 75

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

. Tjånstemannaforslaget med ny paragraf 5 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften samt ändring från nedlagd till
påOcirlaO halvtimme handläggningstid (S 7).

o Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka S 5.
. Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handläggningstid och ej fOr påbrirjad halvtimma (S 7).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på tlanstemannaförslaget med ny
$ 5 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
frirslaget med ny $ 5 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
lan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden stätler proposition på tjänstemannaförslaget med ny
lydelse i $ 7 och Jörgen Erikssons (KiM) förslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:
Presidium 2A22-O8-1L
Förbundschefens förslag till beslut

Expedieringr
Direktionen

"T-ll'l
^tLt/

Justerandes sigrn Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-70-25

ÄneNor a Dnr KS 20221505

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstiftni ngen f ör 2O23

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oKober 2022, S 34, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels-stiftningen att gälla

från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstift n ingen f ör 2023

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 76.
e Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 34.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll
en ligt Iivsmedelslagstiftn ingen f ör 2O23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,934,
att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda
och Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels-
stiftningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstift n ingen för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, g 76.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 34,

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-7A-rB K520221510

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se32
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Datstands Miljö
& Energiförbund

SAMMANTRADESPROTOKOLL 14

Sammanträdesdatum

2022-10-06

DMEF g 34

Taxa Livsmedelslagen 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommendera r kommu nfullmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

1. Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med 1 januari 2023.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till formån för förvaltningens
förslag.

Arendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion

Yrkanden
3. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa
4. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
3. Miljö- och energinämndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
4. Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) förslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinåmnden 2022-08-25, 976
Förbundschefens och biträdande miljöchefens tjänsteskrivelse

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

;-/,'.,F
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

ENERGTNÄMtrro
Sammantrådesdatum

2022-OB-25

DMEN 5 76 Dnr 2O22/566.ADM

Fastställande av taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen, Dalslands miljö- och
energinämnd

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

a Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 1 januari
2023.

Ärendebeskrivning
Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen har
uppdaterats.
Taxebestämmelserna har nu kompletterats med en paragraf gällande
möjligheten att indexuppräkna timavgiften samt en ändring
avseende en infasning av efterhandsdebitering under 2023 för vissa
livsmedelsanläggningar. De anläggningar som berörs av
efterhandsdebiteringen är de med 10 eller fler timmars kontrolltid/år
samt för alla nyregistrerade anläggningar.

Yrkande:

Jan Öhman (M) och Lars Nilsson (S) yrkar på att hela $ B gällande
mojligheten att indexuppräkna timavgiften stryks ur taxe-
bestämmelserna.

.iä:- I

Justerandes Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJö-OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

ENERGINÄMND
Sammantrådesdatum

2022-A8-25

Forts $ 76

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 2 förslag:

Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 8 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften.
Jan öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka 5 8.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden
beslutar enligt Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-08-11
Förbu ndschefens förslag till beslut

Expedlering:
Direktionen

,^#{l

a

o

s19n
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-70-25

ÄneNor g Dnr KS 20221505

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2O23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med l januari 2023.

2. timavgiften för tillsyn m.m. enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 janua ri 2023.

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska vara
1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023.

4, timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
ska vara I 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023.

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023 samt att timavgiften
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 krltimma.

Sammanfattning av ärendet

DireKionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,9 29, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och

Mellerud att fastställa förslag till timtaxa att gälla från och med l januari 2023.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023
o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 85,
. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, S 29,
o Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse,
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2O23

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med 1 januari 2023.

2. timavgiften för tillsyn m.m. enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska vara
1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023.

5. timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 044 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023 samt att timavgiften
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 kr/timma.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen for Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 29, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa för 2023.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 85.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 29.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-10-tB KS2022ls0s

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.se37



Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRÄP ESP NOTO KOLL 7

Sammantrådesdatum

2A22-L0-06

DMEF 5 29 Dnr 2O22l566,ADM

Timtaxa 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfullmäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Fårgelanda och Mellerud att:

1. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
ska vara 1 002 krltimma handläggnings-ltillsynstid från och med
1 januari 2023.

2. Besluta att timavgiften för tillsyn m.m, enligt strålskyddslagens
område ska vara 1 OO2 krltimma handläggnings-/tillsynstiJ från
och med den 1 januari 2023.

3. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer ska vara 1 002 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari ZOZ3.

4. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder
och animaliska biprodukter ska vara 1 002 krltimma
handlåggnings-ltillsynstid från och med den 1 januari 2023.

5. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt
livsmedelslag,en ska vara 1 044 kr/timma handläggnings-
/tillsynstid från och med den 1 januari 2023 samt att timavgiften
för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 krltimma.

Reservationer
Michael Melby (S), Ulla Börjesson (S), Per-Erik Norlin (S) och
Per Eriksson (S) reserverarar sig till formån för förvaltningens
forslag.

.t'. s
. //r/ ..
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAM MANTRADESPROTO KO LL 8

Sammantrådesdatum

2022-70-06

Forts $ 29

Arendebeskrivning
Nämndens timavgift för tillsyn/kontroll enligt ovanstående lag-
stiftningar har inte räknats upp under flera år, trots att nämndens
kostnader for tillsyn/kontroll ökat markant sedan dess.
Förbundsdirektionen uttryckte vid sammanträde 2022-06-09 att
direktionen är angelägen om att ge nårnnden förutsåttningar att
utöva sitt arbete. Direktionen föreslår därför nämnden att utgå från
en nivå på timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom
Fyrbodal, men också såtta denna taxa i relation till en timtaxa
beräknad utifrån kostnaderna for myndighetsutövningen. Direktionen
hänvisar till förslaget om principer för taxesättning i utredningen
kring finansiering av förbundets verksamhet (Utredningen föreslår en
timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal
med en årlig uppräkning enligt PKV).

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande:

. Lägsta 25:e percentilen inom Fyrbodal 2O22 är; För Miljöbalken;
1 054 kr och för Livsmedelskontrollen; 1 119 kr.

. Senaste PKV beräkning är från augusti 2022 (nästa PKV beräkning
kommer i oktober) och motsvarar 3,2o/o.

. Vid uppräkning med PKV faller följande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, laEen om

sprängämnesprekursorer och lagen om foder och animaliska
biprodukter: 1 054 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 0BB kr

- För livsmedelskontrollen; 1 119 kr + uppräkniAe 3,2o/o = 1 155
kr, (Timavgiften för extra offentlig kontroll har beräknats så att
samma procentuella skillnad i nu gällande timavgift för extra
kontroll föreligger till timavgiften för planerad kontroll).

DMEK har även beräknat timavgiftens storlek 2023 i relation till
tillsynens/kontrol lens kostnader 2023. Beräkningen har skett en ligt
SKR : s beräkn ingsmodeller. Beräknad timavg ift utföll en ligt följa nde :

r Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2A23: 1 149 kr
. Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2023

1 267 kr
. Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen 2023: 1 201 kr,

',?.'/a/'
,111
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SA1'IMANTRADESPROTOKOLL 9

Sammanträdesdatum

2022-70-06

Forts $ 29

Till föUd av nytt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets
pensionskostnader öka med ca 1,1 miljoner kronor ZAZ3. Denna
merkostnad har inte anvånts i DMEK:s beräkning av timavgtfter
2023. Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle
timavgiften för 2023 behöva öka ytterligare.

Ajournering begärs.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinåmndens tillika Morgan E Anderssons (C)

förslag.
2, Förvaltningens förslag tillika Michael Melbys (S) forslag.

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Miljö- och energinämndens
tillika Morgan E Anderssons (C) förslag.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-09-ZZ, SB5
Förbu ndschefens och biträda nde m i ljöchefens tjä nsteskrivelse

Expedierasl
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun

Yrkanden
1. Ordforande Morgan E Andersson (C) yrkar på oforändrad timtaxa
2. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt tilt förvaltningens förstag.

,/-,?rr' /,/n,
'-"144'
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DITLSLANDS MILJö-
ocH ENERGTTUÄmrvo

sAMMAnrnÄoesPRoroKoLL 6

Sammanträdesdatum

2022-09-22

DMEN 5 Bs Dnr 2Q22/566.ADM

Timtaxa 2023

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och
energiförbunds direktion att besluta att rekommendera kommun-
fullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att:

Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med

den 1 januari 2023.

Besluta att timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens
område ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från
och med den 1 januari 2423.

3. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer ska vara 1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid
från och med den 1 januari 2023.

Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder
och animaliska biprodukter ska vara 1 002 kr/tirnma
handläggnings-/tillsynstid från och med den I januari 2A23.

5. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedels-
lagen ska vara 1 044 krltimma handläggnings-/tillsynstid från
och med den 1 januari 2023 samt att timavgiften för extra
offentlig livsmedelskontroll ska vara 982 krltimma.

1

2

4

Ordförendesign UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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DALSLANDS MILJO-
ocH ENERGTwÄuno

sAM MAxrnÄo es P Roro Ko LL 7

Sammanträdesdatum

zo22-o9-22

Forts $ 85

Ärendebeskrivning

Nämndens timavgift för tillsynlkontroll enligt ovanstående
lagstiftningar harinte räknats upp under flera år, trots att nämndens
kostnader för tillsyn/kontroll ökat markant sedan dess'

Förbundsdirektionen uttryckte vid sammanträde 2022-06-09 att
direktionen är angelägen om att ge nämnden förutsättningar att
utöva sitt arbete. Diröktionen föreslår därför nämnden att utgå från
en nivå på timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom
Fyrbodal, men också sätta denna taxa i relation till en timtaxa
beräknad utifrån kostnaderna för myndig hetsutövningen. Di rektionen
hänvisar till förslaget om principer för taxesättning i utredningen kring

finansiering av förbundets verksamhet (Utredningen föreslår en timavgift
som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal med en
ådi9 uppräkning enligt PKV).

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande:

. Liigsta 25:e percentilen inom Fyrbodal 2022 är: För Miljöbalken;
1 054 kr och för Livsmedelskontrollen; 1 119 kr.

r Senaste PKV beräkning är från augusti 2Oz2 (nästa PKV beräkning
kommer i oktober) och motsvarar 3,2olo.

r Vid uppråkning med PKV faller följande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, lagen om spräng-
ämnesprekursorer och lagen om foder och animaliska
biprodukter: I 054 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 088 kr

- För livsmedelskontrollen: 1 119 kr + uppräkning3,2o/o = 1 155
kr. (Timavgiften för extra offentlig kontroll har beräknats så att
samma procentuella skillnad i nu gällande timavgift för extra
kontroll föreligger till timavgiften för planerad kontroll).

DMEK har åven beräknat timavgiftens storlek 2023 i relation till
tillsynens/kontrollens kostnader 2023. Beräkn ingen har skett en ligt
SKR: s beräkn ingsmodeller. Beräknad timavgift utföll en ligt följande :

r Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2A23: t L49 kr
. Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2423:

L 267 kr
r Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen 2Q23 1 201 kr.

Forts S 85

Ordförendesign

I
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Till följd av nyLt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets
pensionskostnader öka med ca 1,1 miljoner kronor 2023. Denna
merkostnad har inte använts i DMEK:s beråkning av timavgifter 2023.
Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle timavgiften för
2023 behöva öka ytterligare.

Yrkanden
Lars Nilsson (S) yrkar bifall till tjänstemannaforslaget.

Anders Forsdahl (C), Jörgen Eriksson (KiM) och Jan Öhman yrkar
på oforändrad timtaxa,

Propositionsordning I
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Tjänstemannaförslaget tillika Lars Nilssons (S) förslag
2. Anders Forsdahls (C) m,fl. förslag

Ordföranden ståller proposition på frirslagen och finner att nämnden
beslutar i enlighet med Anders Forsdahls (C) m.fl. förslag,

Votering begärs.

Propositionsordning 2
la-röst för tjånstemannaforslaget tillika Lars Nilssons (S) förslag
Nej-röst för Anders Forsdahls (C) m.fl. förslag.

JA NEJ
Kiell lohansson (M) X
Carola Ovist (S) X
Anders Forsdahl (C) X
Per Normark (V) X
Karl-Erik Seoersax (SD) X
Lars Nilsson (S) X
Jörqen Eriksson (KiM) X
Jan ( thman (M) X

3 5

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för tjänstemannaförslaget tillika Lars Nilssons (S)
förslag mot 5 nej-röster för Anders Forsdahls (C) m.fl. forslag
beslutar nämnden i enlighet med Anders Forsdahls (C) m.fl. förslag

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeOrdförendesign

1
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2022-09-22

Forts $ 85

Beslutsunderlag:
Presidium 2022-09-08
Förbund-/miljö- och energichefens och biträdande miljöchefens
förslag till beslut.

Expedieras:
Direktionen

L

Justerandes sign
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Ansvarig handläggare:
Dan Gunnardo
Förbundschef
Telefon: 0530-93 94 50

Nämndens tima
upp under flera
dess.

Dalslands miljö- och energinämnd

Fastställande av timtaxa för Dalslands miljö- och
energinämnd 2023

Förslag till beslut
Dalslands miljö- och energinämnd föreslår Dalslands miljö- och energiförbunds direktion
att besluta att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att:

1. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 088
krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

2. Besluta att timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens område ska vara
1 OBB krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

3. Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier ska
vara 1 OBB krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023.

4. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter ska vara 1 OBB krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den
1 januari 2023.

5. Besluta att timavgiften fcir offentlig kontroll enligt livsmedelslagen ska vara 1 155
krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023 samt att
timavgiften för extra offentlig livsmedelskontroll ska vara 1 087 krltimma.

Arendebeskrivning

vgift för tillsyn/kontroll enligt ovanstående lagstiftningar har inte räknats
år, trots att nämndens kostnader för tillsyn/kontroll ökat markant sedan

Förbundsdirektionen uttryckte vid sammanträde 2022-06-09 att direktionen är angelägen
om att ge nämnden förutsättningar att utöva sitt arbete. Direktionen föreslår därför
nämnden att utgå från en nivå på timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen
inom Fyrbodal, men också sätta denna taxa irelation till en timtaxa beräknad utifrån
kostnaderna för myndighetsutövningen. Direktionen hänvisar till förslaget om principer
för taxesättning i utredningen kring finansiering av förbundets verksamhet (Utredningen
föreslår en timavgift som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal med en
årlig uppräkning enligt PKV).

Dalslands nerna Fä elanda och Mellerud
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
m Dals-Ed

222000-o477
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DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande

Lägsta 25:e percentilen inom Fyrbodal 2022 är: För Miljöbalken; 1 054 kr och för
Livsmedelskontrollen; 1 119 kr.

Senaste PKV beräkning är från augusti 2022 (nästa PKV beräkning kommer i

oktober) och motsvarar 3,2o/o.

Vid uppräkning med PKV faller följande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, lagen om sprängämnesprekursorier

och lagen om foder och animaliska biprodukter: 1 054 kr + uppräknifie 3,2o/o =
1 0BB kr

- För livsmedelskontrollen: 1 119 kr + uppräkning 3,2o/o = 1 155 kr, (Timavgiften
för extra offentlig kontroll har beräknats så att samma procentuella skillnad i nu
gällande timavgift för extra kontroll föreligger till timavgiften fcir planerad
kontroll),

DMEK har även beräknat timavgiftens storlek 2023 i relation till tillsynens/kontrollens
kostnader 2023. Beräkningen har skett enligt SKR:s beräkningsmodeller. Beräknad
timavgift utföll enligt följande:

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2023: I 149 kr

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2023: 7 267 kr

. Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2023
1 201 kr.

Till följd av nytt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets pensionskostnader öka
med ca 1,1 miljoner kronor 2023. Denna merkostnad har inte använts i DMEK:s
beräkning av timavgifter 2023. Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle
timavgiften för 2023 behöva öka ytterligare.

a

a

a

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo Susanne Westin

Förbundschef Biträdande miljöchef

Dalslands miljö- och energinämnd är myndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsla nd.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222000-0877
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n 2022-70-25

Änenor ro Dnr KS 20221512

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. fastställa förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund enligt föreliggande förslag

2, uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning för att
foreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-t2-3r.

Sammanfattning av ärendet

Hittillsvarande ordning har varit att den befintliga förbundsdirektionen, dvs inte den tillträdande,
valt ledamöter/ersättare till den nya miljö- och energinämnden för den kommande
mandatperioden, Det har vid kontakt med bl.a. förbundsjurist på Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) framkommit att denna ordning inte är förenlig med kommunallagen,

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande förbundsdirektionen
som utser nämnd för den kommande mandat perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan
process bör den nya nämnden tillträda först en bit in på det kommande året. En lämplig
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda är den I mars 2023. Den tillträdande nämnden
kommer således ha en mandatperiod fr.o.m. 2023-03-01 t,o.m, 2027-02-28.

För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver mandatperioden för den
nuvarande nämnden förlängas t.o,m. 2023- 02-28. Direktionen har i beslut daterat den 9 juni
2022, g 23, rekommenderat medlemskommunernas kommunfullmäktige att förlänga
n uva ra nde nämnds ma ndatperiod t.o, m. 2023-02-28.

Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning sker i form av
rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen anger att alla personer som
uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren (dvs. har fyllt 18 år och är folkbokförd i någon av
medlemskommunerna) är valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbunds-
ordningens 6 $ har därför ändrats utifrån dessa rekommendationer,

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har den 6 oktober 2022, $ 35, föreslagit
att kommunfullmäKige i Bengtsfors, Dals- Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att besluta
om följande följande ändringar i förbundsordningen:

. Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och
med 1 mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum,

. att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6 $ med följande lydelse:

6 S Dalslands miljö- och energinämnd

VarTE medlemskommun föreslår ledamotledamöter respektive ersättare till nämnden. utifrän
förslag från kommunerna uher förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
miljö- och energinämnden samt ordförande och vbe ordförande i miljö- och energinämnden.
En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden uäljs för fyra år från och med I mars
året efter det då ual till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n ge n 2022-10-25

uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en valberedning för att
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar, Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-L2-3t.

a

Beslutsunderlag

o Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund.
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, 5 35.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund enligt foreliggande
förslag.

2. uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning för att
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-r2-3t.

Sammanfattning av ärendet
Hittillsvarande ordning har varit att den befintliga förbundsdirektionen, dvs inte den
tillträdande, valt ledamöter/ersättare till den nya miljö- och energinämnden för den
kommande mandatperioden. Det har vid kontakt med bl.a. förbundsjurist på Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) framkommit att denna ordning inte är förenlig med
kommunallagen.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande förbundsdirektionen
som utser nämnd för den kommande mandat perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan
process bör den nya nämnden tillträda först en bit in på det kommande året. En lämplig
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda är den 1 mars 2023. Den tillträdande nämnden
kommer således ha en mandatperiod fr.o.m. 2023-03-01 t.o.m. 2027-02-28.

För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver mandatperioden för den
nuvarande nämnden förlängas t.o.m, 2023- 02-28. Direktionen har i beslut daterat den 9 juni
2022, 5 23, rekommenderat medlemskommunernas kommunfullmäktige att forlänga
nuvarande näm nds ma ndatperiod t.o. m. 2023-02-28.

Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning sker i form av
rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen anger att alla personer som
uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren (dvs. har fyllt 18 år och är folkbokförd i någon av
medlemskommunerna) är valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbunds-
ordningens 6 5 har dälför ändrats utifrån dessa rekommendationer.

Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund har den 6 oktober 2022, g 35, föreslagit
att kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals- Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att
besluta om följande följande ändringar i förbundsordningen:

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148849
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. Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och
med 1 mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

. att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6 $ med följande lydelse:

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd

VarJe medlemskommun föreslår ledamot/edamöter respektive ersättare till nämnden.
lJtifrän förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
miljö- och energinämnden samt ordförande och vice ordftirande i miljö- och energinämnden.
En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med I mars
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

. uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en valberedning för att
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-L2-3L.

Beslutsunderlag
. Förslag till reviderad forbundsordning for Dalslands miljö- och energiförbund.
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, 5 35.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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Sammanträdesdatum

2022- 10-06

DMEF 5 3s Dnr 201811835.ADM

Valprocedur miljö- och energinämnd - ändring i
förbundsordning

Direktionens beslut

Förbundsdirektionen föreslår kom m u nfu I lmåktige i Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att besluta foljande:

o Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energi nämnd väljs
för fyra år från och med 1 mars året eftär der då uuititt
kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

.Att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6g med fötjande lydelse:

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd
Varje medlemskommun föreslSr ledamat/ledarnöt"er respektive
ersättare till nämnden. lJtifrån förslag från kommunerna utser
förbundsdirektionen ledamöter och ersättare tiil mitjö- och
energinämnden samt ordförande och vice ordförande i miljö- och
energinämnden. En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd.
Likaså rekammenderas nämndens sammansättning spegla de olika
partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra 3r från och med l
mars året efter det d3 val titl kommunfuilmäktige i heta landet har
ägt rum.

. Uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en
valberedning för att föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands
miljö- och energinämnd utifrån inkomna nomineringar. gåde
nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-t2-31.

tk"u..// in
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Forts $ 35

Arendebeskrivning
Hittillsvarande ordning har varit att den befintliga förbunds-
direktionen, dvs inte den tillträdande, valt ledamöter/ersättare till
den nya miljö- och energinåmnden för den kommande mandat-
perioden, Det har vid kontakt med bl,a. förbundsjurist på SKR
framkommit att denna ordning inte är förenlig med kommunallagen.

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande
förbundsdirektionen som utser nämnd för den kommande mandat-
perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan process bör den nya
nämnden tillträda först en bit in på det kommande året. En lämplig
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda är den 1 mars 2023. Den
tillträdande nämnden kommer således ha en mandatperiod fr,o.m.
2023-03-01 t.o.m. 2027 -02-28.
För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver
mandatperioden för den nuvarande nåmnden förlängas t.o.m. 2AZ3-
O2-2e. Direktionen har i beslut daterat 2022-06-09 g 23
rekommenderat medlemskommunernas kommu nfullmäktige att
förlänga nuvarande nämnds mandatperiod t.o.m. 2023-02-28.

Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens
sammansättning sker i form av rekommendationer i förbunds-
ordningen, då kommunallagen anger att alla personer som uppfyller
de allnnänna valbarhetsvillkoren (dvs. har fyllt 13 år och är
folkbokförd i någon av medlemskommunerna) är valbara till
nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbundsordningens 6g har
därför ändrats utifrån dessa rekommendationer.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Förbu ndschefens tjä nsteskrivelse

Beslutsgång:
Ordföranden Morgan E Andersson (C) frågar på förslaget och finner
att direktionen bifaller detta.

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

I $ Namn och säte

Kommunalfiirbundets namn är Dalslands miljö- och energilörbund. Förbundet har sitt säte i

Mellerud.

2 $ Medlemmar

Medlemmarna i kommunalforbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och

Mellerud.

3$Ändamålmm

Förbundet ansvarar for den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer

på medlemskommunerna enligt foljande lagar på miljö- och hälsoskyddsområdet samt

flo lj dforordn in gar och öreskri fter ti I I dessa:

. Miljcibalken (SFS 1998:808). Undantaget är att prövning enligt
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken som istället utövas av respektive kommun.
Tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken fullgörs dock av florbundet.
Tillsynen enligt miljöbalken omfattar även den tillsyn som länsstyrelsen beslutat
överlåta till medlemskommunerna.

o Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
r Strålskyddslagen vad gäller solarier (SFS 1988:220)
r Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (SFS 2014:799)
. Lagen om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805)
o Övriga uppgifter som enligt svensk lag eller Europeiska unionens bestämmelser ska

fullgöras av kommunal nämnd som har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utfor energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag enligt

Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.o

Beslut som enligt speciallorfattningar ska fattas av kommunfullmäktige i kommunerna fattas

i stället av ftirbundsdirektionen i kommunalforbundet. Beslut om taxor och lokala ltireskrifter

fattas dock av respektive kommuns fullmäktige

Förbundet fullgör även kommunernas åtaganden när det gäller kalkning av sjöar och

vattendrag samt medverkar i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet. Förbundet

initierar och samordnar det miljö-, energi- och klimatstrategiska arbetet i

medlemskommunerna och i florbundet. Arbetet sker i nära samverkan med
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medlemskommunernas olika verksamheter. Energi- och klimatfrågorna omfattar arbete med

energirådgivning till foretag och organisationer, arbete med det interna

energieffektiviseringsarbetet i respektive kommun samt att vid behov delta i olika

r"rtvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och klimatstrategiska arbete ska integreras med

varandra.

Förbundsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och uppdrag for det miljö- energi- och

klimatstrategiska arbetet efter dialog med respektive kommun samt miljö- och

energinämnden. Planeringen ska läggas fast i en årlig strategisk verksamhetsplan som loljs

upp på direktionens sammanträden under verksamhetsåret.

Samverkansmöjligheter med andra kommunalforbund eller kommuner inom detta område

ska tas tillvara.

Förbundet ska bistå medlemskommunerna med underlag flor besvarande av remisser, svara ltir
information inom verksamhetsområdet samt bistå med expertkunskap inom

verksamhetsområdet.

Som en del i medlemskommunernas uppsiktsplikt, som åligger kommunstyrelsen gentemot

kommunalörbundet, ska ordföranden for forbundsdirektionen och/eller miljö- och

energinämnden årligen besöka medlemskommunernas kommunstyrelser och/eller dess utskott

for att informera om nuläge, uppftljning av ekonomi och verksamhet, framtida planer m m.

Förbundet ska kunna varaägare till kommungemensamma administrativa system med syfte

att ef fekti v isera de kom m unala verksamheterna.

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap.

Deltagande i utvecklingsprojekt med externa parter ska ftirankras i kommunerna och beslutas

av fiirbundsdirektionen. Detta gäller inte utvecklingsprojekt som ryms inom befintlig budget

och ligger i linje med fastställda mål och verksamhetsplaner.

Icke medlemskommuner kan beredas tillfiille att delta i olika samverkansprojekt.

4 $ Organisation

Förbundet är ett kommunalflorbund med direktion. För direktionen finns en arbetsordning

enligt Bilaga 1.

För arbete med miljö- och energifrågorna ska en särskild miljö- och energinämnd finnas. För

miljö- och energinämnden ska det finnas ett reglemente som fastställs av forbundsdirektionen

Nämnden fastställer sin egen delegeringsordning.

5 $ Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod, beslutsftirhet m m

Förbundsdirektionen ska bestå av ätta ledamöter och åtta ersättare. Vardera kommunen utser

två ledamöter samt två ersättare. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare

samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 9 kap. 3 och 4 $$ och 9 kap. 7 $

kommunallagen tillämpas.
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Direktionen väljer flor varje rnandatperiod bland sina ledarnöter ordlorande och en vice

ordforande. Dessa utgör kommunall'orbundets presidium med uppgift att vid behov planera

och leda direktionsmötena.

Förbundsdirektionen är beslutsfor när minst fem ledamöter inklusive dänstgörande ersättare

är närvarande. När ärenden av större vikt ska avgöras ska om möjligt samtliga medlems-

kommuner vara representerade.

Direktionen ska vid behov adjungera in nämndens presidiurn till direktionens möten.

6 S Miljö- och energinämnden (befintlig lydelse som ersätts)

Varje medlemslcemmun sl<a {öreslå ledamet/ledamöter respektive ersättare till nämnden, På

ftrslag från kemm jiim+
i€r

rcfttagit plats i ko

viee erdft'rande {ör fyra år i taget i samband med leemmunvalet, tedamöterna eehersättarna

vätis för samma mandatperied sem ledamöterna eeh ersättarna i förbundsdirektienen

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd (ny lydelse)

Varje medlemskommun foreslår ledamot/ledamöter respektive ersättare till nämnden. Utifrån
lorslag från kommunerna utser lorbundsdirektionen ledamöter och ersättare till miljö- och

energinämnden samt ordlorande och vice ordftirande i miljö- och energinämnden. En jämn

könsfordelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens sammansättning

spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeforsamlingar. Ledarnöter

och ersättare i nämnden väljs for fyn är från och med I mars året efter det då val till
kommunflullmäktige i hela landet har ägt rum.

7 $ Kansli, ftirbundschef samt styrning och ledning

Förbundet har ett gemensamt kansli tillsammans med miljö- och energikontoret. Kansliet leds

av en forbundschef tillika miljö- och energichef som är direkt underställd

lorbundsd i rektionen. I frågor rörande myndi ghetsutövn in g är Iörbundschefen endast

underställd miljö- och energinämnden.

Förbundschefen svarar inlor direktionen ltir forbundets löpande forvaltning och att

verksamheten bedrivs enligt lagar, avtal, forordningar, lorbundsordning, arbetsordning och

reglemente samt politiska direktiv och riktlinjer for verksamheten.

Tillärnpningsanv isningar el ler riktl injer ska fi nnas for:

r Dokumenthantering

. Informations- och kommunikationshantering

o Ekonomihantering

r Personalhantering

o Målprocesssamtverksarnhetsplanering
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Ärenden som behandlas i direktionen ska vara beredda av lorbundschefen efter samråd rned

med lemskommunernas kommunchefer.

Förbundschefens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som

fastställes av direktionen.

8 $ Revision

Förbundet ska ha fem revisorer som utses av kommunfullmäktige i Melleruds komrnun. Varje

medlemskommun lämnar örslag på en revisor. Revisorerna har rätt till biträde av sakkunniga

som de själva väljer inom givna ramar. Revisorerna väljs lor den mandatperiod som gäller lor
ledamöterna i direktionen och imiljö- och energinämnden.

9 $ Initiativrätt

Ärende i direktionen ffir väckas av:

Ledamot idirektionen

Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt

Miljö- och energinämnden.

l0 $ Närvarorätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundschefen och kommuncheferna har närvaro- och yttranderätt vid direktionens

sammanträden.

ll $ Kungörelse och tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden

ska anslås på Melleruds kommuns anslagstavla, som tillika är örbundets anslagstavla.

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på lorbundets

anslagstavla och på varje medlemskomuns anslagstava. Detsamma gäller kungörelse

utftirdade av nämnder.

12 $ Kostnadstäckning

Kostnaderna for lorbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas

genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska fordelas mellan

medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den

I november året lore verksamhetsåret.

Kostnader lor verksamheter där samverkan sker med kommuner utanfor kretsen av

medlemskommunerna ska regleras i särskilda avtal.
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$ 13 Lån, borgen m m

Förbundet ffir inte ta upp lån. ingå borgen eller andra ansvarslorbindelser utan samtliga
medlemskommuners godkännande. Miljö- och energilörbundet får inte bilda eller lorvärva
andelar/akt ier i foretag utan lorbund smed lem marnas godkännande.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i miljö- och energiforbr"rndets tillgångar
och skulder i lorhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 3l december floregående år. Nu

angiven fordelningsgrund gäller for täckande av brist flor det fall ftrbundet skulle sakna medel

att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av ftirbundets behållna tillgångar eller

skulder som foranleds av förbundets upplösning.

$ 15 Budget och ekonomisk styrning

Direktionen har att årligen fastställa budget for forbundet inom den ram som medlemmarna

enats om och som de angivit fore april månads utgång.

Budgeten ska innehålla en plan for verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en

plan for ekonomin flor en period av tre år där budgetåret är periodens ltirsta år. För

verksamheten ska anges mål som är av betydelse flor en god ekonomisk hushållning.

Direktionen ska samråda med rnedlemmarna om Iörslaget senast den l5 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetforslaget ska vara

tillgängligt for allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. l4 $ kommunallagen.

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd

ske med örbundsmedlemmarna.

Förutom årsredovisningen ska direktionen avlämna ett delårsbokslut med tillhörande
årsprognos till medlemskommunerna under året.

$ 16 Ersättningar

Varje medlemskommun står lor sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar flor

uppdrag i örbundsdirektionen.

Arvoden och andra ekonomiska formåner till ledamöter och ersättare i miljö- och

energinämnden samt till revisorer bestäms av örbundsdirektionen. Ersättningarna ska utgå

enligt de regler som tillämpas i Melleruds kommun.

$ 17 Uppsägning och utträde

Miljö- och energiftirbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda

ur ltirbundet. Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast två år efter
det årsskifte som infaller elter gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska

mellanhavandena mellan lorbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en
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överenskommelse mellan samtliga lorbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske

utifrån de andelar i örbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då

medlemmen utträder ur forbundet, om inte annat avtalas mellan lorbundsmedlemmarna.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i forbundsordningen som behövs med

anledning av utträdet.

$ l8 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om forutsättningarna ltir utträde när uppsägningstiden i l7 $

är till ända, ska forbundet omedelbartträda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av forbundets

behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 14 $ angivna fordelningsgrunden

mellan medlemmarna tillämpas.

När ft)rbundet har trätt i likvidation ska forbundets egendom i den mån det behövs for
likvidationen ltirvandlas till pengar genom ftrsäljning på offentlig auktion eller på annat

lämpligt sätt. Verksamheten ffir tillftilligt fortsätta om det behövs for en ändamålsenlig

avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en

slutredovisning ftr sin forvaltning. Redovisningen sker genom en forvaltningsberättelse som

rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till beräffelsen

ska fogas redovisningshandlingar for hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas

direktionens beslut om vilken av lorbundets medlemmar som ska överta och vårda de

handlingar som hör till ftirbundets arkiv.

När lorvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga

forbundsmedlemmar, är forbundet upp löst.

$ 19 Tvister

Tvist mellan örbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse avgöras genom skiljelorfarande enligt lag 1999:1 16 om skiljeforfarande.

$ 20 Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till forbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av

med I emmarnas kommun fu I lmäkti ge.
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Denna forbundsordning är fastställd av

Bengtsfors kommun, KF 2016-l l-30, $ 137,

Reviderad KF 2018-09-03, $ 91,
Reviderad KF 2022-

Dals-Eds kommun, KF 2016-l l-16, $ 96,
Reviderad KF 2018-10-24, $ 83

Reviderad KF 2022-

Färgelanda kommun, KF 2016-l l-16, $ 147,

Reviderad KF 2018-06-20, 5 73

Reviderad KF 2022-

Melleruds kommun, KF 2016-l l-23, S 154,

Reviderad KF 2018-06-20, S 73

Reviderad KF 2022-
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-70-25

ÄRrnor rr Dnr KS 20221496

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
ja nuari-augusti 2022 med revisionsra ppoft

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbunds delårsrapport med
bokslutsprognos.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport för perioden januari till
augusti med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om -1,8 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,5 mkr och räddningstjänstens resultat till -1 ,2 mkr. En av orsakerna till
underskottet är ökade personalkostnader till följd av flera större händelser.

Prognosen for helår visar på ett resultat om -1,4 mkr, varav sotningsverksamheten -0,4 mkr och
räddningstjänsten -1,0 mkr, vilket främst förklaras av högre personalkostnader och drivmedel.

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med 2021
föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan åren så
att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god
redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksam heten.

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 deras
bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för 2022. Revisionen kan inte uttala
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i

delårsrapporten inte utvärderas på helårsprogos. Revisionen rekommenderar, liksom
föregående år, att målen för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en helårsprognos.

Beslutsunderlag

. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos.

. Revisorernas granskning av delårsrapport 2022.

. Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.

. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022.
r Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.

BILAGA
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-t3 K520221496

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
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Kommunfullmäktige

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - detårsrapport
januari-augusti 2022 med revisionsrappoft

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med

bokslutsprognos.

Sammanfattning av ärendet
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrappoft för perioden januari
till augusti med bokslutsprognos till medlemskommunerna.

Förbundet redovisar under perioden ett resultat om -1,8 mkr, varav sotningsverksamhetens
resultat uppgick till -0,5 mkr och räddningstjänstens resultat till -1 ,2 mkr. En av orsakerna
till underskottet är ökade personalkostnader till följd av flera större händelser,

Prognosen för helår visar på ett resultat om -1,4 mkr, varav sotningsverksamheten -0,4 mkr
och räddningstjänsten -1,0 mkr, vilket främst förklaras av högre personalkostnader och

drivmedel.

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med

2021 föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan
åren så att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god

redovisningssed. I not till det egna kapitalet kommer specificeras vad som avser
sotningsverksamheten.

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

krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrappoften
är deras bedömningen att balanskravet inte kommer att uppffllas för 2022. Revisionen kan

inte uttala sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verkamhetsmålen
då målen i delårsrapporten inte utvärderas på helårsprogos, Revisionen rekommenderar,
liksom föregående år, att målen för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en
helårsprognos,

Beslutsunderlag
. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos,

Postadress
Melleruds kommun

Komm u nstyrelseförva ltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148861
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-L0-r3 K520221496

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37
el isabeth.ca rlstein@mel lerud,se
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lnqrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

lnfo < lnfo@brand 1 1 2.se>

den 7 oktober 2022 09:34
Färgelanda kommun; Kommunstyrelsen; Kommunen; Vänersborgs kommun
Bodil Bramfors; Hans Därnemyr
Begäran om godkännande av delårsrapport 2022 NÄRF

G ra nskni ng av delårsra p porl-2022-sig ned -3 696543 PWC.pdf; G ranskn i ng
ekonomisk hushållning-2022-signed-3696583 PWC.pdf; Revisorernas bedömning
delårsrapporl2022.pdf; Direktionsprotokoll 2022-09-29.pdf; Delårsrapportjan-aug
2022.pdf

Tillhanda kommunfullmäktige

För godkännande av delårsrapport med bokslutsprognos januari-augusti 2022,Norra Älvsborgs
Räd d n i ngstjä nstförbu nd.

Bifogade filer;
' Sammanträdesprotokoll2022-09-29Direktionen
. Delårsrapportjan-aug2022
. Granskning av delårsrapport 2022, PWC
' Granskning av god ekonomisk hushållning delårsrapport 2022, PWC
. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022

Med vänlig hälsning,

Ann Gustavsson
Förva ltningsassistent
0520-4859 27

www.brandl-12.se

Norra Alvsborgs
Räddn i n gstiänstförbund

GDPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar oersonuppgifter och skvddar dina rättigheter enligt lag
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Norra Alvsborgs

Räddni ngstjänstförbund
Datum

2022-09-29

Diarienr
so70-2422-134-24

I 41 NärvarokonfiolUupprop
Direktionssammanträdet genomfördes som ett fosiskt möte i NÄRF-salen, Trollhättans brandstation.

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

$ 42 Val av justerande

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

I 43 Rapporter/skrivelser

a) IVPA-avtal, Vöstro Götslandsregionen
Västra Götalandsregionens beslut 2022-06-29, HS 2021-00341. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens

ordförande har fått i uppdrag att initiera en dialog tillsammans med kommunerna genom det
politiska samrådsorganet avseende gemensam avtalsmall IVPA samt finansiering av avtalet.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b] Delårsrapport jan-aug 2A22 med bokslutsprognos
Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade en redogörelse över ekonomiskt resultat jan-aug2O22.

NÄRF redovisar ett resultat om -L 756 tkr för perioden, varav räddningstjänstverksamhet -1227

tkr och enhet sotning-529 tkr. Ekonomichef gav en förklaring över poster med awikande utfall
jämfört med budget. Prognosen för året visar på ett minusresultat. PWC revisionsbyrå har

genomfört granskning av delårsrapporl2022, förbundet inväntar granskningsutlåtande från PWC

och förtroendevalda revisorerna.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c) Beslut om flygsökerhetsmössiga villkor (UAS)

Transportstyrelsen har 2A22-08-22,fiL2A21-1879, meddelat beslut om flygsäkerhetsmässiga

villkor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet rned obemannade luftfartyg.

Under förutsättning att beslutet om flygsäkerhetsmässiga villkor inte återkallats, eller återlämnas

av innehavaren, gäller det tills det nya regelverket kommer.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

il Återrapportering GDPR

Ann Gustavsson, förvaltningsassistent, lämnade en återrapportering över den hantering som

skett inom NÄRF under perioden kopplat till frågor inom Dataskyddsförordningen {GDPR}.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. '4 :

Norra Älvsborgs
Rädd ningstiänstf örbund
Larmvägen L

Telefon växet:
0521,-26 59 00
O rgan isationsn r:

E-post:
info@brandl,L2.se
Webb:
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Inledning
Bakgrund

Medlemskommunernas 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 fcir det utlåtande
som revisorerna ska lämna tillfullmäktige.

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 direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte oc h revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

lnriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o Översiktlig granskning av den finansiella delenl av delårsrapporten per 2022-08-31,

r Förvaltningsberättelsens innehåll,

e Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed for kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra forfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga for finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utfcira analytisk granskning

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfort med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om
en revision utforts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har

därfor inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

I Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.

r-)nefittw iD,l1r--:r!,l.i.l Sicj-..r .: I
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktion en 2022-09-29 och därefter

behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har

sakgranskats av ekonomichef.

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfort en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens

resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och

investeringsverksamhet, samt noter för kommunalförbundet fcir perioden 2022-01-01-
2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna

delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar

är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

S/ufsafs

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den

översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter,

inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Datum så som min digitala signatur

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningsijänstförbund 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.
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Deltagare

ÖxRt-IHcSPRIcEwATERHOUSECOOPERSAB 556029-6740 Svericle

Signerot med Svenskt BonklD

Namn returneral från Svenskt BanklD: Sven Daniel Larsson

2O22-1O-OS 08:38:18 UTC

Datum

Daniel Larsson

Director. PwC
Leveranskanal: E-post

y' Signerat 2A22-1A-O5 08.38:18 UTC Oneflow lD 3696543 Sidå 4 / 4
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Sammanfattnitrg
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen 'för är 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas fdljande sammanfattande
revisionella bedömning :

Revisionsfråga Bedömning

Ar resultaten i

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

Nej

Vi kan inte uttala oss om det finns
förutsättningar att nå målen då målen i

delårsrapporten inte utvärderas på
helårsprognos.

o
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

Rekommendationer

-}

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun 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 for det utlåtande

som revisorerna ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Kommunförbund i likhet med kommuner och regioner skall formulera

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

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma

Granskn in gen ska besvara följande revisionsfråga :

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

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

r Kommunallag (KL)

o Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga

mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed for kommuner och landsting

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

-L 3
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God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

Direktionen har i samband med fastställande av budgel2022 beslutat om fl7ra finansiella
mål inom ramen for god ekonomisk hushållning. Dessa är samma som fg år och är:

lntäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet

God betalningsförmåga på kort sikt

Hög självfinansierin gsgrad avseende i nvesteringar

Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå

I delårsrapporten görs en avstämning mot utfallet per 31 augusti där tre av fyra mål

bedöms uppnås. Soliditeten har försämrats och målet därav inte uppnått. lngen
årsprognos redovisas.

I den reviderade verksamhetsplanenför 2022 framgår sex ytterligare finansiella mål

vars status beskrivs i delårsrapporten. lngen årsprognos redovisas.

I delårsrapporten saknas uppföljning av verksamhetsmålen. Enligt delårsrapporten så

förväntas direktionen fatta belut om verksamhetsmål 'för 2022 i september.

Bedömning

Utifrån genomford översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi

inte uttala oss om det prognostiserade resultatet då är forenligt med de finansiella mål

som fullmäktige fastställt i budget 2022. Diektionen har inte utvärderat målen på

helårsbasis.

Vi kan inte uttala oss om uppföljning av verksamhetsmålen då dessa inte finns
redovisade i delårsrapporten.

Granskningsresultat

Rekommendationer

a

a

Vi rekommenderar direktionen att till nästa års delårsrapport utvärdera målen där
prognos på helår är inkluderad.

} 4
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Datum enligt min digitala signatur

Anna Gröndahl

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 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 5
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Deltagare

ÖHRt-lrues pRtCEWATERHousEcoopERS AB 556029-6740 sveric;e

Signerot med Syenskt BonklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: ANNA GRÖNDAHL

2O22-1O-OS 12:29:2O UTC

Datum

Anna Gröndaht

Sakkunnigt biträde, PwC
L€veranskanal: E-post

y' Signerat 2O2'2-1O-O5 12 29 20 UTC Oneflow lD 3696583 SidaT I 7
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Norra liJvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna

DATUM
2O22-10-o4

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 ide-
lårsrapport per 2A22-08-31 är förenligt med de måldirektionen beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse for 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 bifogade granskningsrapporter 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 delårsrap-
porten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfullasför år 2A22.

att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapporte-
ring kan vi inte uttala oss om det finns förutsättningar att nå de finansiella må-
len då målen idelårsrapporten inte utvärderas på helårsprognos.

att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapporte-
ring kan vi inte uttala oss om det finns förutsättningar att nå verksamhetsmå-
len då målen inte finns redovisade idelårsrapporten.

Vi rekommenderar att direktionen säkerställer att samtliga beslutade verksamhets-
mål i budget för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en helårsprognos. Vi
hade samma synpunkt foregående år.

Bilagor: Granskning av delårsrapport 2022 Nona Alvsborgs Räddningstjänstförbund,
Granskning av god ekonomisk hushällning 2022 Norra Ä/vsborgs Räddningstjänstförbund.

a

a

a
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Norra lilvsborgs Räddningstj änstförbund
Revisorerna

Trollhättan 4 oKober 2022

DATUM
2422-tA-O4

T Blixt Joacim Magnusson Roger Martinsson

Bilegor Granskning av delårsrappott 2022 Nona Ålvsborgs Räddningsgänatförbund,
Granskning av god ekanomisk hushätlning 2022 Narn Ålvsbotgs Räddningstienstförbund.

77



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-25

ARENDE 12 Dnr KS 20221498

Revisionsrappoften Granskning av delårsrappoft per 2022-08-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens föftroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens delårsboksl ut.

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-OB-31
är forenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utföts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de
prognostiserade resultaten i delårsrappoten är förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för
verksamheten.

Beslutsunderlag

o Revisorernas granskning av delårsrapport 2022.
. Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022
o Revisorernas utlåtande om delårsrapport2022..
. Komm u nstyrelseforua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2022-
08-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med
granskning av kommunens delårsbokslut.

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

2022-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl
finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i

redovisningen. Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de prognostiserade
resultaten i delårsrapporten är forenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges
mål för verksamheten,

Beslutsunderlag

Rapporter granskning av delårsrapport2022-08-31 med revisorernas utlåtande.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Revisonen

Tjänsteskrivelse

Kommu nstyrelseförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-10-12 K520221498

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth,carlstein@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Slda

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se79



MELLERUDS KOMMUN
Kommunrevisorerna

2022-10-10

Till
Kommunstyrelsen
i Melleruds kommun

Härmed översänds revisionsrapporter Granskning av delårsrapport och Granskning av God
Ekonomisk Hushållningper 2022-08-31 for kännedom. Parallellt med promemorian
översänder revisionen ett granskningsutlåtande över delårsbokslutet som går till fullmäktige.

För revisionen

Katarina N
Ordforande Vice ordforande

För kiinnedom
Kommunfullmäktige

UDS KOM MU N
Komm unstyrelsekontoret

2022 40- 10

Dlarienr
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrappor-
ten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till
fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-
munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt an-
svar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om de-
lårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

lnriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

. Översiktlig granskning av den finansiella delenl av delårsrapporten per 2022-08-31,

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

o Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En överslktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en

revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2022-10-05 och full-
mäktige behandlar delårsrapporlen 2022-10-19. Rapportens innehåll har sakgranskats
av ekonomichef.

1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultat-

räkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommu-

nens drift- och investeringsverksamhet för Melleruds kommun for perioden 2022-01-

01-2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera

denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt

ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

S/ufsafs

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter

som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investe-

ringsverksamhet inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

2022-10-10

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029€7a0) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns förtroendevalda revisorerl enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
prolektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.
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Sammanfattnittg
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning:

Revisionsfråga Bedömning

Är resultaten i delårsrappor- Ja
ten förenliga med de av full-
mäktige fastställda målen
för god ekonomisk hushåll-
ning, d.v.s. finns förutsätt-
ningar att målen kommer att
uppnås?

o

-Lpwc 85
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Inledning
Bakgrund

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

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrappor-

ten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till

fullmäktige.

Kommunen/regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och

årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bedömning vilken

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma

Granskn i ngen ska besvara följande revisionsfråga

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

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

r Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

len för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

L,
pwc 387



Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansi-

ella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022.

Av redovisningen framgår att samtliga finansiella mål bedöms uppfyllas utifrån lämnad
prognos.

Av redovisningen framgår att samtliga verksamhetsmål bedöms uppfyllas utifrån lämnad
prognos. Vi noterar att kommunstyrelsens utvärderar måluppfyllelsen utifrån det progno-

stiserade helårsresultatet.

Bedömning

Utifrån genomford översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som

fullmäktige fastställt i budget 2022.

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål

som fullmäktige fastställt i budget2022.

2022-10-10

Lars Dahlin

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns förtroendevalda 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.
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Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-25

ÄRrnor rg Dnr KS 202215Lr

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2O22-08-3f

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2022-0L-01--08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden pä 0,2 mkr, vilket 0,7 mkr bättre än

budget. Budgetawikelsen beror vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar,

För helåret prognostiseras ett resultat på -0,7 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än budgeterat,
Dalslands miljö- och energiförbund har ett budgeterat negativt resultat på -0,5 mkr, vilket avser
extra medel för utveckling av miljö- och energistrategiska arbetet.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-3L

. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2022-L0-I6, 5 28,
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2022-
08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2022-
01-01-22-08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,2 mkr, vilket 0,7 mkr
bättre än budget. Budgetavvikelsen beror vakanser, föräldraledigheter och
sjukskrivningar.

För helåret prognostiseras ett resultat pä -0,7 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än
budgeterat. Dalslands miljö- och energiförbund har ett budgeterat negativt resultat
på -0,5 mkr, vilket avser extra medel för utveckling av miljö- och energistrategiska
arbetet.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiforbund delårsbokslut 2022-08-31
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2022-70-16; 928

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
20zz-]o-r9 Ks 20221sr1

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se90



Inqrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Amne:
Bifogade filer:

Hej,

Expedieras KF:

Beslut i d irektionen avseende delårsboksl ul 2022

Vänliga häslningar

Jlharie Jo6an-rson
Nä m ndsekretera re

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 4, 464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432
E-post: marie.joha nsson@da lsland.se

Marie Johansson

den 17 oktober 2022 13:08

Kommunen;'kommu n@dalsed.se';'kommun@ bengtsfors.se';
' kommun@fargelanda.se'
DMEF Delårsbokslut
DMEF - Delårsbokslut2022-08-31.pdf; DMEF 2022-10-06, $ 28 - Delårsbokslut

2022 -08 -3 1. pdf; D M E N 2022-09 -22, 584 - d e I å rs bo ks I ut 2022.pdf
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ffi Datstands Mitjö

& Energiförbund

Sammanträdesdatum

2022- 10-06

DMEF 5 28

Delårsbokslut 2022

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättat delårsbokslut för perioden 2022-
01-01 - 2022-08-31 och överlämnar detta till kommunerna och
revisorerna.

Bakgrund

Delårsbokslfi2A22 för förbundet föreligger, Dalslands miljö- och
energinämnd har 2022-09-22, g 84 antagit den del av bokstutet som
omfattade nämndens verksa mhet.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer.

Beredning:
Presidiurn 2022-09-28
Förbundschefens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:
Ordföranden Morgan E Andersson (C) frågar på förslaget och finner
att direktionen bifaller detta.

Exped ieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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Sammantrådesdatum

zo2z-09-22

DMEN 5 84 Dnr 2022/567.ADM

Delårsbokslut 2022

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nåmnden beslutar att anta delårsbokslut2O22-OB-31 för Miljö- och
energinämndens ansvarsområde och lämnar förslaget till direktionen
för fastställande.

Ärendebeskrivning
Förbund-/miljö- och energichefen redovisar förslag till delårsbokslut
per 2021-08-31 för nämndens ansvarsområde.

Beredning:
Presidium 2022-09-08
Förbund-/miljö- och energichefens förslag till beslut

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Expedieras:
Direktionen

Ordförendesign Utd ragsbestyrkandeJusterandes sign

i
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tO-25

ARENDE 14 Dnr KS 20221106

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan2024-2025 enligt föreliggande förslag
samt investeringsplan för åren 2023-2027

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona

3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr

4, fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 120 mnkr och beräknas därefter uppgå

till446 mnkr

5, kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

6. kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönerevision.
Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens arbetsutskott.

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om kompensation
for årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,3 mnkr

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2023 och plan 2024-2025 beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-22, S 89.
Enligt kommunallagen B kap 10 $ ska budgeten de år då val av fullmäktige har hållits i hela
landet fastställas av nyvalda fullmäKige.

Den samhällsekonomiska utuecklingen är mycket osäker bland annat beroende av hög inflation
och effeKer av kriget i Ukraina. Sedan budgeten beslutades i juni har inflationen fortsatt att öka
mer än vad som beaktades i den beslutade budgeten. Detta har framför allt påverkat
pensionskostnaderna men även andra kostnader som livsmedel och fjärruärme, Riksbanken har
även gjort ytterligare räntehöjningar vilket medför ökade räntekostnader. I denna reviderade
upplaga har budgeten justerats utifrån ny pensionsskuldsprognos, ny räntekostnadsprognos,
ökade kostnader för livsmedel-, fjärrvärme och renhållningskostnader samt en positivare
befolkningsuWeckling. Ramjusteringar har även gjorts för nämnderna till följd av ändrad intern
ränta och personalomkostnadspålägg. Sänks livsmedelspriserna eller fjärruärmetaxan under
2023 kommer nämndernas ramar att justeras för detta.

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22:60 kronor, per
skattekrona.

Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5
o/o. Externa intäkter har räknats upp med 1 o/o, Extra kompensation har riktats till nämnder med
kostnader för el, livsmedel, fjärruärme och drivmedel. Köp av huvudverksamhet
(gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för
lönerevision har budgeterats centralt.

Resultatet minskar kraftig frän2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,6 o/o

till 2023. Det beror på okade pensionskostnader, ökad inflation och högre räntor.
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Pensionskostnaderna ökar med minst 20 mkr till 2023, Ett nytt pensionsavtal samt värdeökning
av pensionerna till 2023. Orsaken till detta är att pensionerna beräknas upp utifrån
inflationstakten i juni året innan. I juni i år var inflationen 8,7 o/o.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 o/o av skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Neddragningar har gjorts av nämndernas ramar med totalt 9,2 mnkr (i
budgeten som beslutades ijuni) trots detta uppnås endast ett nollresultat. Resultatet minskar
till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr. Orsaken till det
förbättrade resultatet 2025 beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti
med en lägre inflation och en återhämtning iekonomin vilket innebär högre skatteintäkter,
Budgetresultat förutsätter att nämndernas verksamhet anpassas till rammlnskningarna, Någon
reseru för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad. En förutsättning att nå budgeterat
resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2023 är tillräckligt.

Endast ett finansiellt mål uppfylls år 2023, 2024 och 2025, Resultatmål och soliditetsmål uppnås
inte.

Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget är mycket ansträngt
kommande år. Kommunens budgeterade resultat uppfyller inte kommunfullmäktiges finansiella
mål eller kommunallagens krav på God ekonomisk hushållning. Det finns heller ingen
information om ytterligare tillskott från staten. Om kommunens förutsättningar inte förbättras
eller kommunen inte erhåller ökade bidrag måste arbetet med åtgärder och anpassningar
fortsätta för att få en ekonomi i balans. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna
annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida
generationers konsumtionsutrymme påverkas.

Om statsbudgeten inför 2023 innehåller tillskott till kommunerna i form av generella statsbidrag
föreslås att detta inte fördelats till nämnderna utan detta höjer kommunens budgeterade
resultat.

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år, Kommunfullmäktige har beslutat om att
resultatutjämningsreseru med regler för avsättning och disposition. Resultatutjämningsreseruen
uppgår tll27,l mnkr. Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital som
uppgår till 363,2 mnkr (171 mnkr inklusive ansvarsförbindelsen), Det finns ingen likvid fond som
innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar
som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns ut-
rymme inom det finansiella målet,

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska disposition i princip endast ske då kommunens
skatteintäkter får en svag uWeckling till följd av en konjunkturnedgång. En konjunkturnedgång
kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare,
överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut, Vid disposition bör även en
bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreseruen kan
disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott,

Enligt kommunens riktlinjer ovan finns en möjlighet att disponera resultatutjämningsreseruen
vid ytterligare vikande skatteintäkter, Detta kommer dock innebära nyupplåning med ökade
räntekostnader och löser därmed inte problemet utan ger främst kommunen mer tid att vidta
åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna till 361 mnkr,
varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten' Den höga investeringsnivån under
perioden innebär att låneskulden ökar med 195 mnkr.
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FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-25

Alla ändringar från kommunfullmäKiges budget ijuni är gulmarkerade i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag
r Reviderad Budget 2023 och plan 202f2025

BILAGA
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KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-t0-2L K520221706

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

I (3)

Kommunstyrelsen

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-
2025

Förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan2024-2025 enligt förelig-
gande förslag samt investeringsplan för åren 2023-2027

2. fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona

3. fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till
190 mnkr

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 120 mnkr och beräknas
därefter uppgå till446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

6, kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid årlig lönere-
vision. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens ar-
betsutskott.

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om
kompensation for årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,3 mnkr

Sammanfattning av ärendet
Budgeten för 2023 och plan 2024-2025 beslutades av kommunfullmäktige 2022-
06-22, $ 89. Enligt kommunallagen B kap 10 $ ska budgeten de år då val av full-
mäktige har hållits i hela landet fastställas av nyvalda fullmäktige.

Den samhällsekonomiska utvecklingen är mycket osäker bland annat beroende av
hög inflation och effekter av kriget i Ukraina. Sedan budgeten beslutades ijuni har
inflationen fortsatt att öka mer än vad som beaktades i den beslutade budgeten,
Detta har framför allt påverkat pensionskostnaderna men även andra kostnader
som livsmedel och fjärrvärme. Riksbanken har även gjort ytterligare räntehöjningar
vilket medför ökade räntekostnader. I denna reviderade upplaga har budgeten
justerats utifrån ny pensionsskuldsprognos, ny räntekostnadsprognos, ökade
kostnader för livsmedel-, fjärrvärme och renhållningskostnader samt en positivare
befolkningsutveckling. Ramjusteringar har även gjorts för nämnderna till följd av
ändrad intern ränta och personalomkostnadspålägg. Sänks livsmedelspriserna eller
fjärrvärmetaxan under 2023 kommer nämndernas ramar att justeras för detta.

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförva ltn i ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148897
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Datum Diarienummer
2022-t0-2r K520221106

Sida
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Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22;60 kronor,
per skattekrona.

Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostna-

der med 0,5 o/o. Externa intäkter har räknats upp med 1 o/o. Extra kompensation

har riktats till nämnder med kostnader för el, livsmedel, fjärrvärme och drivmedel.

Köp av huvudverKamhet (gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats

upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för lönerevision har budgeterats centralt.

Resultatet minskar kraftig från2022 till 2023, Verksamhetens nettokostnader ökar

med 6,6 o/o til|2023. Det beror på cltade pensionskostnader, ökad inflation och

högre räntor, Pensionskostnaderna ökar med minst 20 mkr till 2023. Ett nytt
pensionsavtal samt värdeökning av pensionerna till 2023, Orsaken till detta är att
pensionerna beräknas upp utifrån inflationstakten i juni året innan, I juni i år var
inflationen 8,7 o/o.

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 o/o äv skattein-
täkter och utjämningsbidrag. Neddragningar har gjorts av nämndernas ramar med

totalt 9,2 mnkr (i budgeten som beslutades i juni) trots detta uppnås endast ett
nollresultat. Resultatet minskar till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade

resultatet +1,9 mnkr. Orsaken till det förbättrade resultatet 2025 beror på att Sve-

riges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti med en lägre inflation och en

återhämtning i ekonomin vilket innebär högre skatteintäkter, Budgetresultat förut-
sätter att nämndernas verksamhet anpassas till ramminskningarna, Någon reserv

för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad. En förutsättning att nå budgete-

rat resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2023 är tillräckigt,

Endast ett finansiellt mål uppfylls år 2023, 2024 och 2025. Resultatmål och solidi-

tetsmål uppnås inte,

Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget är mycket

ansträngt kommande år. Kommunens budgeterade resultat uppfyller inte

kommunfullmäktiges finansiella mål eller kommunallagens krav på God ekonomisk

hushållning, Det finns heller ingen information om ytterligare tillskott från staten.

Om kommunens förutsättningar inte förbättras eller kommunen inte erhåller ökade

bidrag måste arbetet med åtgärder och anpassningar fortsätta för att få en

ekonomi i balans, Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars

försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida ge-

nerationers konsumtionsutrymme påverkas,

Om statsbudgeten inför 2023 innehåller tillskott till kommunerna i form av
generella statsbidrag föreslås att detta inte fördelats till nämnderna utan detta
höjer kommunens budgeterade resultat.

Sedan 20L3 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreseru för
att under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Kommunfullmäktige har

beslutat om att resultatutjämningsreserv med regler för avsättning och disposition.

Resultatutjämningsreseruen uppgår till27,L mnkr, Resultatutjämningsreseruen är
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Elisabeth Carlstein
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en del av kommunens egna kapital som uppgår till 363,2 mnkr (171 mnkr inklusive

ansvarsförbindelsen). Det finns ingen likvid fond som innehåller RUR, vid en even-
tuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar som råder vid

det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns ut-

rymme inom det finansiella målet.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska disposition i princip endast ske då kommu-

nens skatteintäKer får en svag uWeckling till följd av en konjunkturnedgång. En

konjunkturnedgång kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta
bland kommunernas företrädare. Överläggning med kommunens revisorer bör

också ske inför beslut. Vid disposition bör även en bedömning göras av när kon-
junkturen återhämtar sig, Resultatutjämningsreseruen kan disponeras i samband
med bokslut för att täcka oplanerade underskott,

Enligt kommunens riktlinjer ovan finns en möjlighet att disponera resultatutjäm-
ningsreserven vid ytterligare vikande skatteintäkter, Detta kommer dock innebära

nyupplåning med ökade räntekostnader och löser därmed inte problemet utan ger
främst kommunen mer tid att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans,

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna

till 361 mnkr, varav 186 mnkr är hänförligt till affärsverksamheten' Den höga inve-

steringsnivån under perioden innebär att låneskulden ökar med 195 mnkr.

Alla ändringar från kommunfullmäKigesbudget ijuni är gulmarkerade i budgetdo-
kumentet.

Beslutsunderlag

Reviderad Budget 2023 och plan2024-2025
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-tO-25

ARENDE 15 Dnr KS 20221485

Taxor och avgifter 2023 kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verkamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförualtningen lämnar förslag till taxor och
avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och med 2023-01-01. En

översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan,

Kommunstyrelsens förvaltninq

Enhetschef ges möjlighet att besluta om olika kampanjpriser för hela Rådahallens verksamhet
och inte endast badpriser,

Flertalet avgifter för Rådahallens verksamhet har ökats för att möta ökade driftkostnader för
främst el.

En ny avgift tillkommer för att abonnera Rådahallens simhall en hel dag där densamma också
stängs för allmänheten, Priset bedöms ligga på nivå så att incitament skapas för evenemang
där besöksantalet är tillräckligt stort för att skapa samhällsnytta i form av värdefull aktivitet för
invånare och besökare.

Sa m hä I ls byoq nadsfö rva ltn i nqen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:B0B) och
Fjärruärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

Vatten och avlopp +L9o/o

Renhållning +L|o/o, Slam +13olo

Fjärrvärme + 20o/o på fast avgift, +54o/o rörlig avgift.

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

Vatten och avlopp: Ökade Ränte- och elkostnader samt ökade priser på kemikalier

Renhållning: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

Fjärrvärme: Kostnader för bränsle och el ökar på kostnaden för den rörliga avgiften
Ränte- och avskrivningskostnader ökar på kostnaden för den fasta avgiften

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verkamhet,
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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Taxor och avgifter 2O23 kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verkamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till taxor och
avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och med 2023-01-01. En

översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan.

KommunsWrelsens förvaltning

Enhetschef ges möjlighet att besluta om olika kampanjpriser för hela Rådahallens verksamhet
och inte endast badpriser,

Flertalet avgifter för Rådahallens verksamhet har ökats för att möta ökade driftkostnader för
främst el.

En ny avgift tillkommer för att abonnera Rådahallens simhall en hel dag där densamma också
stängs för allmänheten, Priset bedöms ligga på nivå så att incitament skapas för evenemang
där besöksantalet är tillräckligt stort för att skapa samhällsnytta i form av värdefull aKivitet för
invånare och besökare.

Samhällsbygqnadsförvaltningen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:B0B) och
Fjärruärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

VA +L9o/o

RH +I0o/o, Slam +13olo

FJV + 20o/o på fast avgift, +54o/o rörlig avgift,

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

vR: ökade Ränte- och elkostnader samt ökade priser på kemikalier

RH: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

FJVr Kostnader för bränsle och el ökar på kostnaden för den rörliga avgiften
Ränte- och avskrivningskostnader ökar på kostnaden för den fasta avgiften

Kom mu nstyrelseförva ltni ngen

Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: O53O-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www.mel lelud. se101
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Beslutsunderlag

Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet,

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Ekonom

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se102
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-25

Änenor rs Dnr KS 20221501

Avyttring av kommunala fastigheter, återrappoftering av uppdrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att

1. avyttra Blåklintsvägen 17 via öppna marknaden

2. utreda om det finns möjlighet att hitta en effektivare form för uthyrningen av sjöboden för
att på så sätt uppnå en bättre lönsamhet.

3. utreda om sjöboden kan vara ett komplement till annan verksamhet i Sunnanå Hamn.

4. utreda möjligheten att gå vidare med försäljning av Gamla Brandstationen och att hitta
alternativa lokaler för befintliga hyresgäster.

5, awakta med att utreda lämplig åtgard gällande Kroppefjällshemmet tills arbetet med den
fördjupade översiKsplanen i Dals Rostock är klar,

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen fick den 19 april 2022, S 139, i uppdrag att senast till kommun-
styrelsens arbetsutskott i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras
(fastigheter m.m,).

Blåklintsväqen 17

Under de senaste åtta åren har Blåklintsvägen enbart och endast under cirka ett års tid använts
som boende for ensamkommande flyktingar. I mars 2022 iordningställdes byggnaden för
ukrainska flyKingar. Byggnaden blev då endast använd under en veckas tid. Idag står
byggnaden tom och driver kostnader för både uppvärmning och skötsel. Med tanke på att
lokalen inte varit lämplig för någon kommunal verkamhet sedan 2017 ser vi ingen användning
för lokalen i framtiden.

Sjöboden Sunnanå Hamn:

Sjöboden nyttjas väldigt sällan för interna möten och uthyrningsfrekvensen till externa är lå9.
Sjöboden medför mycket extraarbete för fastighetsenheten och intäKerna täcker inte
kostnaderna för drift och underhåll. Om man inte hittar alternativa användningsområden via
andra verkamheter/aktörer så bör sjöboden avyttras. Vid en eventuell försäljning av sjöboden
har kommunen fortfarande möjlighet att hyra ut lägenheten som är belägen i servicehuset i

Sunnanå Hamn,

Gamla Brandstationen

Byggnaden är idag inte lämplig för kommunal verksamhet eftersom den inte är
tillgänglighetanpassad och den är även i behov av underhåll, Lokalen på övervåningen har,
under de senaste åren, enbart använts för tillfälliga behov som exempelvis SFI samt som
evakueringslokal för personal efter branden på Fryken, Det krävs stora investeringar för att
göra lokalen lämplig för kommunalverksamhet.

Kroppefjällshemmet

Kroppefjällshemmet står idag tomt och för tillfållet ser vi inget behov av att använda byggnaden
för kommunal verksamhet. I mars 2022inreddes fastigheten för att kunna användas som
akutboende för ukrainska flyktningar, men byggnaden användes aldrig för det ändamålet. För
att göra byggnaden lämplig för kommunal verksamhet krävs investeringar.
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Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2022-04-L9, S 139.

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-10-25
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Kommunstyrelsen

Dialog kring avyttring fastigheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att:

1. Avyttra Blåklintsvägen 17 via öppna marknaden

2. Utreda om det finns möjlighet att hitta en effektivare form för uthyrningen
av sjöboden för att på så sätt uppnå en bättre lönsamhet.

Utreda om sjöboden kan vara ett komplement till annan verksamhet i

Sunnanå Hamn.

3. Utreda möjligheten att gå vidare med försäljning av Gamla Brandstationen
och att hitta alternativa lokaler för befintliga hyresgäster.

4. Awakta med att utreda lämplig åtgarO gällande Kroppetjällshemmet tills
arbetet med den fördjupade översiktsplanen i Dals Rostock är klar.

Beskrivning av ärendet
Blåklintsvägen 17

Under de senaste åtta åren har Blåklintsvägen enbart och endast under cirka ett
års tid använts som boende för ensamkommande flyktingar. I mars 2022
iordningställdes byggnaden för ukrainska flyktingar. Byggnaden blev då endast
använd under en veckas tid. Idag står byggnaden tom och driver kostnader för
både uppvärmning och skötsel, Med tanke på att lokalen inte varit lämplig för
någon kommunal verksamhet sedan 2017 ser vi ingen användning för lokalen i

framtiden.

Sjöboden Sunnanå Hamn:

Sjöboden nyttjas väldigt sällan för interna möten och uthyrningsfrekvensen till
externa är lå9. Sjöboden medför mycket extraarbete för fastighetsenheten och
intäkterna täcker inte kostnaderna för drift och underhåll. Om man inte hittar
alternativa användningsområden via andra verksamheter/aktörer så bör sjöboden
avyttras. Vid en eventuell försäljning av sjöboden har kommunen fortfarande
möjlighet att hyra ut lägenheten som är belägen i servicehuset i Sunnanå Hamn.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hällsbygg nadsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-70-12 K52022150t

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se105
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Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-t0-t2 K52022150r

Peter Mossberg
En hetschef Fastig heter/fjä rrvä rme
0530-181 89
peter.mossberg@mellerud. se

Sida
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Gamla Brandstationen

Byggnaden är idag inte lämplig fcir kommunal verksamhet eftersom den inte är
tillgänglighetanpassad och den är även i behov av underhåll. Lokalen på

övervåningen har, under de senaste åren, enbart använts för tillfälliga behov som
exempelvis SFI samt som evakueringslokal för personal efter branden på Fryken.
Det krävs stora investeringar för att göra lokalen lämplig for kommunal
verksamhet.

Kroppefiällshemmet

Kroppetjällshemmet står idag tomt och för tillfället ser vi inget behov av att
använda byggnaden för kommunal verksamhet. I mars 2022 inreddes fastigheten
för att kunna användas som akutboende for ukrainska flyktningar, men byggnaden
användes aldrig för det ändamålet, För att göra byggnaden lämplig för kommunal
verksamhet krävs investeri ngar.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschefen, Enhetschef Fastighet/Fjärrvärme
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Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-04-t9

sida
30

5 139 Dnr KS 20221106

Presentation av förualtningarnas örslag till budget 2023-2025
samt förslag till investeringsplan 2023-2027

Arbetsutskottets besl ut

Arbetsubkottet beslutar att stiilla sig bakom framtaget förslag till budget 2023-2025 samt
förslag till investeringsplan 2023-2A27 med följande förändringar;

. Resultatnivå 2,5 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

LöJandep-o-gter-awäkneslöfoqandealslagetmedhögstnedanbelopp;

r DWJ 300 tkr

. Campus Dalsland 250 tkr

. Kanalyran 200 tkr

. Seniorkoft 350 tkr

r Kommunakademin Våst ca 40 tkr

Uppräkning av ovriga kogader påf,5 o1o"f,ördelas:

. 0,5 o/o till respektive nämnd

r Livsmedel 0,9 mkr fördelas mellan Kultur- och utbildningsnåmnden och Socialnämnden

. Drivmedel med 0,5 mkr fördelas mellan Kommunstyrelsen och Socialnämnden

. El på 1,1 mkr fördelas mellan Kommunstyrelsen och Socialnämnden (endast 2023)

Ätgärder pL .totalt 9,4 mkr för att uppnå ett resultat på 2,5 o/o och finansiera tillfä[iga an_slAg

ell-er beqlut fördelas en :-

. Kuhur- och utbildningsnåmnden 1,3 mkr

. Socialnämnden 6,2 mkr

. Kommunstyrelsen 1,9 mkr

Respektive nämnd ska senast den 25 maj 2022 redovisa vilka åtgärder/omdisponeringar
som kommer göras.

En generell besparing läggs in i budget för 2025 för aft uppnå balanskravsresultat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens arbetsutskott
i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras (fastigheter m.m,).

Reseruationer

Michael Melby (S) reseruerar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och med följande
motivering:

Finansiella direktrV kommunen har gjort goda resultat och prognosen framåt är gd, att
fortsätta spara ser jag inte som uarken bra eller med kommunens ambition att kunna vara en
god afuetsgivare.

'-})
-l

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2422-04-L9

sida
31

Sammanfaftning av ärendet

Arbetsutskottet beslutade den B mars 2AZZ, 5 74, alt överlämna finansiella direktiv till
budgetberedningen. Ett $änstemannaförslag till budget 2023-2025 samt förslag till
investeringsplan 2023-2027 har tagits fram och presenteras vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2022-03-08, S 74.

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar aft ståilla sig bakom framtaget
förslag till budget 2023-2025 samt förslag till investeringsplan 2A23-2A27 med följande
föråndringar:

r Resultatnivå 2,5 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Följande poster avräknas föfogande anslaget med hög"st:_

o DWJ 300 tkr

r Campus Dalsland 250 tkr

o Kanalyran 200 tkr

. Seniorkort 350 tkr

r Kommunakademin Väst ca 40 tkr

Upor:äkningr av övriga kostnader pf 1,5 o/o förde.Laå

. 0,5 o/o till respektive nämnd

r Livsmedel 0,9 mkr fördelas mellan KUN och SN

r Drivmedel med 0,5 mkr fördelas mellan KS och SN

. El på 1,1 mkr fördelas mellan KS och SN (endast 2023)

Åtgaraer-p-å.tojatt g.4 mkr för att uppnå ett resultat på 2$ ?.p.och finansiera tillfälliga anslag
el ler lesl ut fördeLa,s e nligt_neda n:

. Kultur- och utbildningsnämnden 1,3 mkr

r Socialnämnden 6,2 mkr

. Kommunstyrelsen 1,9 mkr

Respektive nämnd ska senast den 25 maj 2022 redovisa vilka åtgärder/omdisponeringar
som kommer göras.

En generell besparing läggs in i budget för 2A25 för att uppnå balanskravsresultat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att senast till kommunstyrelsens arbetsutskott
i november återkomma med förslag till objekt som kan avyttras (fastigheter m.m.).

Michael Melby (S): Arbetsutskottet beslutar att stålla sig bakom framtaget förslag till budget
2023-2025 samt förslag till investeringsplan 2023-2027 med följande förändring:

r Resultatnivå 2 procent av skatteintäKer och ugämningsbidrag.

I

\ (-\

l)(\
Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SATII MANTRÄDESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-04-r9

sida
32

Beslubgång

Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Beslutet sklckas tlll
Ekonomichefen
Kommunchefen
Sam hä llsbygg nadschefen
Kultur- och utbildningschefen
Socialchefen
HR-chefen

Justera Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LO-25

ARENDE 17 Dnr KS 2022159

Projekt Äsebro Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2022, S 22, aft

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Åsebro Skota projektering
av permanent tillbyggnad av skola och redovisa när projektet färdigställts.

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Äsebro
förskola, Anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Under våren och sommaren har en upphandlad konsultgrupp tillsammans med samhälls-
byggnadsförualtningen och verksamheten arbetat fram ett förfrågningsunderlag som under
september och oktober legat upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista datum att lämna
anbud är satt till den 26 oktober 2022.

Då vi är mitt uppe i upphandlingsfasen kan samhällsbyggnadsförvaltningen ej redovisa
anbudssumma som vi får från totalentreprenör då absolut sekretess råder.

I 2023 års investeringsplan och i 2022 års prognos finns uppskattad finansiering avsatt,
Om det blir ett behov av ytterligare investeringsmedel utöver de tidigare uppskattade
kommer det att belasta både 2022 och 2023 års investeringsbudget,

Om den totala kostnadsbilden betydligt överstiger den uppskattade kan det bli aKuellt
med omarbetning av utförandet och en ny upphandling får genomföras.

Redovisning av projeKets totalkostnad sker på sammanträdet

Beslutsunderlag

. Sam hä llsbygg nadsförua ltn ingens tjä nsteskrivelse,
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Kommunstyrelsen

Projekt Åsebro Skola - projektering av permanent
tillbyggnad av skola

Förslag till beslut
Samhällsbyggnad begär tilläggsanslag för investeringen år 2022 på nufxrc< kr.
Finansiering genom ökad likviditet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen fick enl KFg22 2022 i uppdrag att starta "Projekt Äsebro
Skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola" och efter projekterings och

upphandlingsfasen redovisa kostnadsbilden for hela projektet.

Under våren och sommaren har en upphandlad konsultgrupp tillsammans med

samhällsbyggnad och verksamheten arbetat fram ett förfrågningsunderlag som

under september och oktober legat upplagd för anbudsräkning i E-avrop. Sista

datum att lämna anbud är 2022-10-26.

Då vi är mitt uppe i upphandlingsfasen kan vi ej redovisa anbudssumma som vi får
från totalentreprenör då absolut sekretess råder.

Samhällsbyggnad redovisar en total kostnadsbild på sammanträdet,
I2023 års investeringsplan ochi2022 års prognos finns uppskattad finansiering
avsatt. Om det blir ett behov av ytterligare investeringsmedel utöver de tidigare
uppskattade kommer det belasta bSde 2022 och 2023 års investeringsbudget.

Om den totala kostnadsbilden betydligt överstiger den uppskattad kan det bli

aktuellt med omarbetning av utförandet och en ny upphandling får göras.

Beslutsunderlag

Redovisad totalkostnad på sammanträdet

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Samhällsbygg nadsforva ltningen

Datum Diarienummer
2022-10-21 K52022159

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhäl lsbyggnadsförvaltn ingen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se111
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Hår redovisas lill vem beslutet ska skickas.

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-2r KS 20221s9

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77

linda. ham rin@mellerud.se

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen 2022-70-25

ARENDE 18

Sam hällsbygg nadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022- 10-25

ÄneNor rg Dnr KS 20221523

Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Västra Kurran.

2. kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

3. kostnaderna för upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid
bygglovsskedet återfinansiera plankostaden sedan genom planavgift .

Sammanfattning av ärendet

I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse tas fram. Området Västra Kurran ligger strategiskt bra med närheten till
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter.

Området ligger mellan Sunnanå golfbana och Holmsån, strax väster om Sunnanå Hamn.

Planområdet är cirka 42 000 - 53 000 kvadratmeter. Ett antagande av en ny detaljplan
beräknas kunna ske under första kvartalet 2024.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022, g 121, att begära av kommunstyrelsen att
få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan for Västra Kurran.

Beslutsunderlag

. Byggnadsnämndens beslut 2022-10-19,5 121.
o Komm n ustyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-t0-24 KS 20221s23

Jonas Söderqvist
GIS- och kartingenjör
0s30-181 68
jonas. soderqvist@ mel lerud. se

Telefon
0s30-180 00

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran

Förslag till beslut

bygglovsskedet återfinansiera plankostaden sedan genom planavgift. Kommunstyrelsen
beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för
att upprätta en ny detaljplan för Västra Kurran.

2. kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

3, kostnaderna för upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun, Vid

Sammanfattning av ärendet

I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse tas fram. Området Västra Kurran ligger strategiskt bra med närheten till
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter.

Området ligger mellan Sunnanå golfbana och Holmsån, strax väster om Sunnanå Hamn.

Planområdet är cirka 42 000 - 53 000 kvadratmeter. Ett antagande av en ny detaljplan
beräknas kunna ske under första kvartalet2l24.

Byggnadsnämnden beslutade den 19 oktober 2022, g 121, att begära av kommunstyrelsen
att få i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Västra Kurran.

Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2022-10-19, 5 121.

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488115



MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatu m

2022-LO-19
sida

7

s 121
Dnr 2022.244.2t4

Planuppdrag avseende ny detaljplan för Västra Kurran

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att begära av Kommunstyrelsen att få i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för Västra Kurran.

Sammanfattning av ärendet
I ett steg för att uppnå kommunens befolkningsmål behöver nya detaljplaner för
bostadsbebyggelse tas fram. Området Västra Kurran ligger strategisK bra med närheten till
Melleruds centrum och i ett område där det finns en efterfrågan efter bostadsfastigheter.

Området ligger mellan Sunnanå golfbana och Holmsån, strax väster om Sunnanå Hamn.
Planområdet är cirka 42 000 - 53 000 kvadratmeter, Ett antagande av en ny detaljplan
beräknas kunna ske under första kvartalet 2024.

Beslutsunderlag
. Start-PM, 2022-10-L3

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Det finns inom kommunen en efterfrågan på bostadstomter i närhet till Melleruds centrum.
Området Kurran har under senare tid varit ett eftefrågat område för ny bostadsbebyggelse

Förslag på nytt planområde ligger mellan Sunnanå golfbana och Holmsån, cirka 2 km nordöst
om Melleruds centrum, väster om Sunnanå Hamn. Planområdet beräknas till mellan
42000 - 53 000 kvadratmeter beroende på hur avgränsningen görs, Området ägs till största
del av Melleruds kommun. Inom föreslaget planområde ligger Wå privatägda

bostadsfastigheter.
VA-ledningar och annan viktig infrastruktur finns i nära anslutning till området.

Planområdet är med i kommunens planprioriteringför 2022 och ligger inom ett utpekat
utvecklingsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Delar av området ligger inom

strandskyddat område. Frågan hanteras i detaljplanen.

Syfte
Syftet med planuppdraget är att ta fram en ny detaljplan för bostadstomter med närhet till
Melleruds centrum väster om redan befintlig detaljplan för området Kurran. Planläggningen av
bostadstomter motiveras av kommunens befolkningsmål om 11 000 invånare till 2030.

Tidsplan
Ett beslut om antagande av ny detaljplan för Västra Kurran beräknas kunna ske under första
kvartalet 2024.

Ekonomiska konselsenser
Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan bekostas av Melleruds kommun. Vid

bygg lovsskedet återfi nansiera pla nkostaden seda n genom pla navgift .

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden
sida
8

Utredningar som kan komma att krävas är bland annat geoteknisk undersökning, arkeologisk
utredning, dagvattenutredning, miljöteknisk markundersökning, naturvärdesinventering,
fastighetsutred ni ng trafi kbu llerutred ni ng och eventuel lt trafi kutredning.
Den totala plankostnaden är svår att uppskatta, men bedöms initialt med dessa undersökningar
landa kring 500 000 - 700 000 kronor.

Antaqande
Plan- och byggenheten gör bedömningen att antagandet av den nya detaljplanen bör tas av

Kom munfull mä Kige. Av Start- PM fra mgå r bedömni ngsgrunderna.

Upplysningar
Beslutet gå r att överklaga, se www. mellerud. se/overkla ga

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tO-t9

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-70-25

Änrruor zo Dnr KS 20221502

Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun,
ma nd atpe riode n 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i
Melleruds kom m u n, ma nda tperioden 2 02 3 -2 02 6, en I igt förel igga nde forslag.

Sammanfattning av ärendet

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger fullmäktige
rätten att besluta om paftistödets omfattning och formerna för det.

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag 12017:725) under
innevarande mandatperiod.

Nuvarande reglemente för kommunalt paftistöd upphör vid årsskiftet202212023 och
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ett nytt reglemente för den nya mandatperioden.

Beslutsunderlag

r Utdrag Kommunallagen 4 kap. 929-32.
. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 2079-2022.
. Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
ma ndatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente ftr kommunalt paftistöd i
Melleruds kom m u n, ma nda tperioden 2 02 3 -2 02 6, en I igt förel igga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen som ger
fullmäktige rätten att besluta om paftistödets omfattning och formerna för det,

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag 12017:725)
under innevarande mandatperiod.

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd upphör vid årsskiftet202212023 och
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ett nytt reglemente för den nya
mandatperioden.

Beslutsunderlag

. Utdrag Kommunallagen 4 kap, 929-32.. Reglemente för kommunalt patistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20L9-2022.
r Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Partiernas gruppleda re
KFS

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-13 KS 20221s02

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

ul rika.g ranat@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se119



MELLERUDS
KOMMUN

Kom munsffrelseförvaltni ngen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 B0 lvlellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: wwly.nte1lgq!.S9

Sida 1 av 2

Reglemente för kommunalt paftistöd
i Melleruds kommuhr mandatperioden
2023-2026

Antagen av kommunfullmäktige
den n nnx m, $ m.
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Sida 2 av 2

15 - Rätt till paftistöd

Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till paftier som är representera i

kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (2017:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds kommun
och som är en juridisk person.

2 $ - Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av ett grundstöd, 6 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd,
7 000 kronor per mandat och år.

3 $ - Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt 4 kap. 31 $
(20L7:725).

Redovisning av kommunalt paftistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
nästkommande
år.

a$- Ädigutbetalning

Partistöd betalas utårligen iförskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige
enligt 4 kap 32 9 (2017:725). Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

121



Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
ma ndatperiod 2019-2fJ22

1 S Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är
representera i kommunfullmäktige enligt 4 kap.29 $ Kommunallagen (2017:725).

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Partistöd får bara tilldelas ett lokalt parti som har sitt säte och verksamhet i Melleruds
kommun och som är en juridisk person.

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 OOO kronor per parti och år, samt ett
mandatstöd, 7 O0O kronor per mandat och år.

3 $ Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt
4 kap. 3t 9 Q0L7:725).
Redovisning av kommunalt partistöd ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31
mars nästkommande
år.

a $ Ädig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt 4 kap 32 g (2017:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
ar.
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Kom munal lagen (2OL7 
=725)

4 kap. Föftroendevalda

Paftistöd

29 5 Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är
personer. Ett parti är representerat om det har
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

representerade i fullmäktige och som är juridiska
fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är

Partistod får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast
under ett år efter det att representationen upphörde. Lag (2019:835).

30 5 Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det, Stödet får inte
utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast
mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid
fördelningen av partistödet.

31 S Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 $ första
stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex
månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena.

32 5 Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-70-25

ÄRrnoe zr Dnr KS 20221499

Gratifikation till kommunens anställda

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor inkl. moms i form av presentkort till
kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med

sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året2022 och som har ett gällande
anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser
under året.

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har även under inledningen av 2022 päverkat samhället och individer markant. Våra
medarbetare har ställts inför ansträngande utmaningar och bidragit med goda arbetsinsatser
under hela året. Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta om en gåva till
personalen för att visa uppskattning för insatser under det gångna året, stärka
arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet,

Skatterättsliga regler möjliggör for oss att ge skattefri gåva till medarbetarna, upp till ett värde
på 500 kronor per anställd.

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos företagare i

kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut faller enligt förslag.
Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till kommunens
tillsvidare- och månadsanställda samt till timavlönad personal som under året totalt arbetat
minst 200 timmar eller mera och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober
2022. Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den höjda
budgeten för skatteintäkter.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-10-n K520221499

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

ulrika.granat@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Kommunstyrelsen

Gratifikation till kommunens anställda 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor inkl, moms i form av
presentkort till kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidareanställda och
timavlönad personal med sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året
2022 och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för att
visa uppskattning för goda arbetsinsatser under året.

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har även under inledningen av 2022 påverkat samhället och individer
markant. Våra medarbetare har ställts inför ansträngande utmaningar och bidragit
med goda arbetsinsatser under hela året. Med anledning av detta föreslås
kommunstyrelsen besluta om en gåva till personalen för att visa uppskattning för
insatser under det gångna året, stärka arbetsgivarvarumärket samt ge stöd till det
lokala näringslivet.

Skatterättsliga regler möjliggör för oss att ge skattefri gåva till medarbetarna, upp
till ett värde på 500 kronor per anställd.

Företagarna i Mellerud kommer att ta fram presentkort att användas lokalt hos
foretagare i kommunen kopplade till köpmannaföreningen i Mellerud, om beslut
faller enligt förslag. Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms
föreslås att delas ut till kommunens tillsvidare- och månadsanställda samt till
timavlönad personal som under året totalt arbetat minst 200 timmar eller mera och
som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2022. Kostnaden
beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den hojda budgeten
för skatteintäkter.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488125



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2022-rO-25

Änrnoe zz Dnr KS 20221513

Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering
av komm u nd i rektörsinstru ktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ändra titeln kommunchef till kommundirektör.

2. revidera Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 7 kap. 1$ kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förualtning som finns
under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Majoriteten av svenska kommuner följer idag kommunallagens titulering och den person som
har den ledande ställningen bland de anställda benämns kommundirektör. I Melleruds kommun
har man dock sedan många år använt titeln kommunchef.

I ett aktiebolag benämns den person som har den ledande ställningen bland de anställda
verkställande direktör. Detta gäller även kommunala bolag.

Titeln kommunchef föreslås ändras till kommundirektör. Detta dels som en anpassning till
kommunallagens och majoriteten av svenska kommuners titulering. Dels för att skapa en
tydlighet och enhetlighet vad gäller benämning av ledande tjänstemän i kommunkoncernen.
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Beslutsunderlag

o Utdrag Kommunallagen 7 kap. 1 $.. Förslag reviderad Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.
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Kommunstyrelsen

Ändring av titel kommunchef till kommundirektör och revidering av
kom m u nd i rektörsi nstru ktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ändra titeln kommunchef till kommundirektör.

2. revidera Kommundirektörsinstruktion för Melleruds kommun enligt föreliggande förslag

Sammanfattning av ärendet

Enligt 7 kap. 1$ kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen utse en direktör. Direktören
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som

finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Majoriteten av svenska kommuner följer idag kommunallagens titulering och den person

som har den ledande ställningen bland de anställda benämns kommundirektör. I Melleruds
kommun har man dock sedan många år använt titeln kommunchef.

I ett aktiebolag benämns den person som har den ledande ställningen bland de anställda
verkställande direktör. Detta gäller även kommunala bolag.

Titeln kommunchef föreslås ändras till kommundirektör. Detta dels som en anpassning till
kommunallagens och majoriteten av svenska kommuners titulering. Dels för att skapa en

tydlighet och enhetlighet vad gäller benämning av ledande tjänstemän i kommunkoncernen.
Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Beslutsunderlag
. Utdrag Kommunallagen 7 kap. 1 $.
. Förslag reviderad Kommundirektörsinstruktion for Melleruds kommun.

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

u I ri ka. g ra nat@ mel lerud. se

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Personalenheten

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-t0-LB KS 20221573

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se127
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KOMMUN

Kom m u nd irektörsi nstru ktion

Antagen av kommunstyrelsen 2021-05-05
reviderad av kommunstyrelsen 2022-xx-xx

Kom m u nstyrelseförva ltn in gen

Postadress: 464 80 MELLERUD Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se'

Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776 Orgnr: 212 000-1488
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1 Inledning

Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en kommundirektör. Det
ska finnas en instruktion för kommundirektören som anger hur direktören ska leda
kommunstyrelseförvaltningen och direktörens uppgifter i övrigt.

Utöver det som anges i instruktionen tillkommer kommundirektörens beslutande-
rätt som bland annat framgår av delegationsordning forkommunstyrelsen.

Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda
och kommundirektören

1.1 Den rättsliga regleringen

Kommunallagen (2077:725) 7 kap. 1-3 55 omfattar följande regler för
kemmtmehefun kom mu nd i rektören :

5 1 Styrelsen ska utse en direktör, Direktören ska ha den ledande ställningen
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen,
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

S 2 Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga
uppgifter.

5 3 Direktören är inte valbar till förtroendeuppdrag i kommunen, landstinget eller
kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

2

2.L

Rollfördelning
Förtroendeva lda och tjänstepersoner

De förtroendevalda styr verksamheten genom att besluta om mål och tilldela
ekonomiska ramar samt genom att följa upp och utvärdera verksamheten gentemot
uppställda måt. oe förtroendevalda fattar beslut vad beträffar verksamhetens
kvalitet och omfattning samt dess övergripande politiska organisation.

Kommunens tjänstepersoner ansvarar för att verkställa lagar, förordningar och
andra regelverk som gäller for verksamheten. Tjänstepersonerna ska verkställa de
politiska besluten i enlighet med givna mål och riktlinjer samt inom givna
ekonomiska ramar.

3 Uppdrag
3. I l(g,ntnturtehef Kommundirektör
Kemmtmehefen Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson, ansvarig
inför kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna,

+Gmmunehefen Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla
politiska beslut, +@mmt+nehefen Kommundirektören är särskilt ansvarig for att
lägga förslag till kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut.

+6mm*nehefen Kommundirektören ansvarar även för att kommunen har en
effektiv och ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv.

3
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{<emm*nehefen Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende
på information och underlag för beslut och tjäna både majoritet och minoritet i

styrelsen,

I komm*nehefens kommundirektörens uppgift ingår att
. Klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll

o Fastställa en ledningsorganisation (ledningsgrupp m.m,) och ansvara för
ledningsgruppens kompetensutveckling

o Fastställa kommunstyrelseförvaltningens organisation

. Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevaldaoch
tjänstepersoner

3.2 Anställning
Tjä nsteperson med benä m n ingen kemm*nehef kom mu nd i rektör en ligt den na
instruktion, anställs tillsvidare enligt gällande kollektivavtal från det kommunala
arbetsgivarområdet.
Särskilt anställningsavtal ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsens
ordförande där lön, tjänstepension, andra eventuella förmåner samt villkor vid
anställningens avslutande regleras,

Det da g I i g a a rbetsg iva re- och a rbetsm i ljöa n sva ret över kommunehefen
kommundirektören utövas av kommunstyrelsens ordförande.

3.3 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens
arbetsutskott har kemmtmehefun kommundirektören en drivande roll för att
utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet.

+6mm*nehefen kommundirektören har också en viktig roll i utvecklingen inom
kommunens geografiska område,

3.4. Externa kontakter
Kemmunehefun Kommundirektören ska i förhållande till externa parter
uppmärksamt följa frågor som är av betydelse för Melleruds kommun.

Kemm*nehefun Kommundirektören ska i regionala, nationella och internationella
sammanhang representera och företräda Melleruds kommun i strategiska och
kom mu növerg ri pa nde f rägor, nä r a nsva ret i nte åvi la r kom mu nstyrelsens
ordförande eller den politiska organisationen.

{<emmtmehefen Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att Melleruds
kommun i övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt. Exempel på externa
kontakter är:

r Länsstyrelsen

. Västra Götalandsregionen

r Polis och Försvarsmakten

. Andra statliga myndigheter

r Högskolan Väst och andra högre lärosäten

o Medborgare, organisationer och föreningsliv

. Näringsliv

. SmåKom

o Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

4
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3,5 Massmedia, kommunikation och marknadsföring
l6mm*nehefen Kommundirektören ska verka för att det i hela
kommunförvaltningen finns den öppenhet i bemötande av massmedia och av
allmänheten som gäller med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen.

{<emmunehefen Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med journalister i

de frågor som rör kommunens förvaltningar men har också ansvaret för att hela
den kommunala organisationen strävar efter bra massmedierelationer samt ge
fullständiga och korrekta uppgifter.

Kemmunehefun Kommundirektören har övergripande ansvar för
kommunikationsverksamheten i kommunen. Verksamheten indelas i intern
kommunikation riktad till kommunens anställda och kommunikation riktad till
kommuninvånare samt näringsliv.

Kemm*nehefen Kommundirektören har övergripande ansvar för att marknadsföra
kommunen externt och internt (som destination/geografiskt läge och
organisationen).

3.6 Uppföljning av uppdraget
Uppföljning av uppdraget ska göras vid utvärderingssamtal med kommunstyrelsens
ordförande. Det ska också, tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag
för lönesamtal.

4
4.L

Arbetsuppgifter kopplat till politiska organ
Kommunstyrelsen och dess utskott

4.l.1Beredning
Kemm*nehefun kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga
ärenden till kommunstyrelsen men kan delegera till andra tjänstepersoner att
ansvara för beredning och föredragning. I beredningen ska komm*nehefun
kommundirektören ha ett nära samarbete med kommunstyrelsens ordförande,
Kemm*nehefuns Kommundirektörens ansvar för beredningen hindrar inte att
styrelsen och dess ledamöter själva bereder och lägger förslag till beslut,

För ärenden som kommer från annan nämnd eller bolagsstyrelse har
kemmunehefen kommundirektören ansvar eller kan delegera till andra
tjänstepersoner inom kommunstyrelseförvaltningen för komplettering med yttrande
och beslutsförslag, till exempel med avseende på finansiering av förslagen,

4,1.2Föredragningar
f@rnpnt+nehefun Kommundirektören har ansvar för föredragningar i

ko m m u nstyrelse n och a rbetsutskottet, +<emm*nehefun Ko m m u nd i re ktöre n ka n
delegera detta till exempelvis en förvaltningschef eller annan utsedd lämplig
handläggare, Närvaro och yttranderätt

+Gmmtmehefun Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i

kommunstyrelsen och dess utskott.

4.I.4. Kommu nful lmä ktige

+@mra*nehefen Kommundirektören ska, om inte förhinder föreligger, delta vid
kommunfullmäktiges sammanträden.

5
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5 Arbetsuppgifter kopplat till förvaltningar
5. 1 Kommunstyrelseförvaltningen

5. 1. I Förvaltningsledningen

K€ffiimffi€h€fefi Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen. När
det gäller beslut om anställning/upphörande av anställning - se kommunstyrelsens
delegationsord n ing.

U nder kom mu nstyrelsen har kommunehefen kom mu nd i rektören det överg ri pa nde
ekonomiska ansvaret för kommunstyrelseförvaltningen och utser attestansvariga,

5. 1. 20rga n isationsförä ndringa r

K€ffirftJn€h€fefi Kommundirektören har rätt att fatta beslut om organisations-
förändringar inom kommunstyrelseförvaltningen genom att inrätta och avveckla
enheter oth enhetschefstjänster. Sådant beslut fattas efter samråd meO kommun-
styrelsens a rbetsutskott.

5. 1.3 Medarbetar- och lönesamtal

K€+n1fiffi€h€f€n Kommundirektören är lönesättande chef för chefer och
meda rbeta re d i re kt u nd e rstä I ld a kemmt+nehefun kom m u nd i re ktö re n'
{Gmmenehefen Kommundirektören ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med
chefer och meda rbeta re d i rekt u nderstä I ld kemmt+nehef kom mu nd i rektören.

5. l.4Delegationsbeslut och attesträtt
Kommt+nehefem Kommundirektören rätt att fatta beslut framgår av gällande
delegationsord n i ng för komm u nstyrelsen sa mt delegationsord n i ng röra nde
persönal- och organisationsfrågor,

{<emmtmehefuns Kommundirektören attesträtt framgår av kommunens attestregler

s.2 övriga nämnder och förvaltningar

5.2.1Närvaro- och yttranderätt
Kemmunehefen Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens
övriga nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens
ordförande och berörd nämndordförande, Förvaltningschefen ska informeras i

förvä9.

5. 2. 2l€mrrturtehefelt Ko m m u n d i re ktö re n oc h f ö rva ltn i n g sc h efe rn a

Kemmcnehefen Ko m m u nd i rektö re n ä r chef över fö rva ltn i n g schefe rna.
Kemmunehefen Kommundirektören är arbetsgivarens representant i förhållande till
förvaltningscheferna och för att de i sina uppdrag också beaktar
kom m u növerg ri pa nde frågor och a nläg ger ett koncern perspektiv.

När det gäller beslut om anställning/upphörande av anställning - se kommun-
styrelsens delegationsordning, Kemmt+nehefun Kommundirektören ansvarar för
beredning av dessa rekryterings- och anställningsärenden.

Keffifi{ffi€h€fu"n Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen'

6
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5. 2. 3Orga n isationsförä nd rin g a r
t<emmt+nehefun Kommundirektören har rätt att initiera organisationsförändringar
inom a nd ra förva ltn i nga r och verksa m hetsom råden, Kom mu nstyrelsens
arbetsutskott beslutar i sådana frågor efter samråd med kemmunehefun
kommundirektören och berörd nämnd.

5.2.4Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer

l€mmunehefen Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan
sker mellan förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att
utveckla strateg iska kom m u növerg ri pa nde och gemensa mma u ppg ifter.

6 Arbetsuppgifter mot kommunala bolag, kommunalförbund
och övriga organ

{<emmunehefen Kommundirektören ska säkerhetsställa att ett koncernperspektiv
genomsyrar Melleruds kommuns samarbeten, där såväl förvaltningar som bolag tar
ett gemensamt ansvar för att åstadkomma mest möjliga nytta för medborgaren,
näringsliv och effektivt resursutnyttjande

6.r Helägda bolag
6.1.1Samordning
+<emm*nehefen Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
bolagschefer och kommunledningen. Bolagschefen ska ingå i kommunens
chefsgrupp och ska kallas till de sammankomster som övriga chefer inom
kommunen kallas till.

6. l.2Anställning av bolagschefer

{<emmunehefun Kommundirektören ansvarar för att bereda anställning av VD i de
kommunala helägda bolagen i samråd med bolagsstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott, Samråd ska ske med kemmunehefen kommundirektören när det
gä ller fortlöpande lönerevision så att koncernperspektivet beaktas.

Bolagsstyrelsen ansvarar för att bereda anställning av VD i de kommunala helägda
bolagen i samråd med KoFftffitrnehefun kommundirektören och kommunstyrelsens
arbetsutskott,

Samråd ska ske med kommunehefen kommundirektören när det gäller fortlöpande
lönerevision så att koncernperspektivet beaktas,

6.2 Kommunalförbund
6.2.l Samordning

Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
förbundsledningen och kommunledningen.

6.3 övriga organ
6.3,1 Samordning

Kemmunehefen Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan
kommunledningen och ledningen för andra organ kommunen har intresse i, t.ex.
delägda bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

7
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7 Krisberedskap och civilt försvar
@Kommunfirektörstjänstenskavarasäkerhetskyddsklassad.
+@mmtmehefun Kommundirektören ansvarar för ledning och samordning av
kommunens verksamhet i händelse av kris eller samhällsstörning där
krisledningsnämnden väljer att inte träda i funktion.

+Gmmtmehefen Kommundirektören ansvarar for den centrala krisledningen (CKL)
och är föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.

lGmmcnehefun Kommundirektören ansvarar för att utveckla kommunens
geografiska områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. I uppgiften ingår
att sammankalla kommunens lokala krishanteringsråd.

+@mmtmehefun Kommundirektören ansvar för arbetet enligt överenskommelsen om
kommunernas arbete med civilt försvar.

8 övrigt
Vid kemm*nehefens kommundirektörens semester och annan frånvaro, dvs. när
kemffi+ftehefun kommundirektören är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska
kemmtmehefun ko m m u nd i rektö ren utse e n ti I lförord nad kemm*nehef
kommundirektör att utföra arbetsuppgifterna enligt denna instruktion samt
kommunstyrelsens delegationsordning och bemyndiganden.

Delegationsordningen har företräde i den mån otydligheter skulle föreligga i denna
kom mu nd i rektörsinstru ktion,

B
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Kommunallagen (2017 
=725)

7 kap. Anställda

Direktören

1 S Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland
de anställda och vara chef för den förualtning som finns under styrelsen.

Styrelsen får besluta att direKören ska ha en annan benämning.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-25

ÄReNor zg Dnr KS 20181264

översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, delrapport

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verksamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att föfidliga och eventuellt
förändra bidragsgivandet.

Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. innan dessa
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag tillföreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med
förvaltningarna inom ramen för utredningen.

Även formerna for kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, g 394, att ge enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av Melleruds kommun
bidragshantering till föreningar. I uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler
för föreningsbidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 juni 202I, 9 23L, rapporterade enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet, samhällsbyggnadschefen och enhetschefen för Fjärruärme/
Fastighet från genomförda dialogmöten.

Utredaren och samhällsvägledaren kommeratt lämna en delrapport/avstämning från pågående
arbete. Den 9 november 2022 kommer en foreningsträff att genomföras.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-12-77,5 394.

. Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0I,5 397.
r Arbetsutskottets beslut 2021-06-22,5 231.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-06-22

sida
13

5 231 Dnr KS 20L81364

översyn av föreningsbidrag i Melleruds kommun, redovisning från
dialogmöten

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verkamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att föfidliga och eventuellt
förändra bidragsgivandet.

Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa
regler revideras bör en utredning göras for att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag tillföreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med
förualtningarna inom ramen för utredningen.

Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.

Arbetsutskottet beslutade den 17 december 2019, 5 394, aft ge enhetschefen för
Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av Melleruds kommun
bidragshantering Ull föreningar, I uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler
för fören ings bidr ag inom komm u nstyrelsens a nsva rsom råde.

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet, samhällsbyggnadschefen och enhetschefen for
Fjä rruärme/Fastig het ra ppo ftera r från genomförda dia logmöten.

Beslutsunderlag

r Arbetsutskottets beslut 2019-L2-L7, S 394.
r Arbetsutskottets beslut 2020-12-01, 5 397.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-0L

sida
25

S 397 Dnr KS 2}tgl364

översyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun, delrappoft

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkåinner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun stödjer genom bidrag olika föreningars verkamheter. Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riKlinjer och regler ftir att förtydliga och eventuellt

förändra bidraggivandet.

Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. lnnan dessa

regler rwideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad

hantering av bidrag tillföreningar inom Melleruds kommun. På så vis ökar kommunens interna

samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med

förvaltningama inom ramen för utredningen.

Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.

Arbetsutskottet beslutade denLT december 2019, S 394, aft

1. ge enhetschefen for Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av

Melleruds kommun bidragshantering till föreningar'

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom

kommunstyrelsens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-12-L7, 5 394

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Kommu nstyrelsens arbetsutskott
sida

s 3e4 Dnr KS ZOL8|264

övercyn av riktlinjer och regler för föreningsbidrag i Melleruds
kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av

Melleruds kommun bidragshantering till föreningar,

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom
komm unstyrelsens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun stridjer genom bidrag olika föreningars verksamheter, Ett behov finns att
genomföra en översyn av nu gällande riktlinjer och regler för att förtydliga och eventuellt
förändra bidraggiva ndet.

Nuvarande regler inom kommunstyrelsens ansvarsområde är inte ändamålsenliga. Innan dessa
regler revideras bör en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordnad
hantering av bidrag till föreningar inom Melleruds kommun, På så vis ökar kommunens interna
samordning och fler föreningar skulle kunna dra nytta av bidragen. Samverkan bör ske med

förvaltningarna inom ramen för utredningen.

Även formerna för kommunens samverkan med föreningarna bör vara en del av utredningen.

Beslutsunderlag
o Regler för föreningsstcid (KS område)
. Kartläggning av föreningsbidrag 2019
. Arbetsutskottets beslut 2019-10-01, 5 288.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

l:e vice ordföranden Eva Pärsson (M): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge enhetschefen för Kommunikation och säkerhet i uppdrag att utreda samordning av

Melleruds kommun bidragshantering till föreningar.

2. i uppdraget ingår att föreslå reviderade riktlinjer och regler för föreningsbidrag inom
kommuns,tyrelsens ansvarsområde.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20t9-t2-17 22

sr9n Utd ragsbestyrka nde
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FOREDRAGNINGSLISTA

2022-70-25

ARENDE 24

Tillväxt- och näringslivsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Ti I lväxtchefen rapportera r om a ktuel la ti I lväxt- och nä ri ngsl ivsfrågor.

141



MELLERUDS KOMMUN
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FöREDRAGNINGSLISTA

2022-r0-25

ÄRrnor zs

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor

142



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rO-25

ARENDE 26

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

ArbetsutskotLets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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