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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nsty relseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ÄRENDE 1 Dnr KS 20211689

Policy för finansielt verksamhet för Norra ÄMsborgs
Rädd ni ngstjä nstförbu nd (NÄRF)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att:

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstfö rb u nd

2, beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (ttlÄRf) har översänt begäran om

antagande av policy för finansiell verksamhet.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera
övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av nuvarande
finanspolicy, fastställd enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 5 48,

Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans stads
koncernkonto.

Revidering har skett avseende:

r Ny struktur som föller NÄRF:s nya grafiska profil och definition av styrdokument

. Nya mål

. Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och rekommendationer,

r Tagit bort uppräkning/detaljerat ansvar för ekonomichef

. Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna

. Synkroniserat policyn med övriga styrdokument

ruÄRF:s direktion beslutade 202L-I2-76 (5 57) att fastställa reviderad policy för finansiell
verksamhet för NÄRF,

Medlemskommunerna ska enligt $9 i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen
framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF,

Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet, De finansiella målen i

policyn är samma mål som finns i tttÄRF:s budget för 2021. Målen reviderades till 2021 efter
synpunkter från revisionen. De finansiella målen i budgeten för 202L har beslutats av
direktionen men inte av ägarsamrådet.

De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrnings-karaktär än

vad som normalt sett ingår i en finanspolicy,

Beslutsunderlag

. Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet NÄRF, 202I-I2-I7
r Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet NÄRF
o Beslut Direktionen NÄRF, 202-12-L6

3



MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

o Finanspolicy NARF, 2016-11-10
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-0L-25, S 32.

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O2-O2
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-25

sida
15

5 32 Dnr KS 202U689

Policy för finansiell verksamhet för Norra Älvsborgs
Räddn i ngstjä nstförbu nd ( NÄRF)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommu nfullmäktige beslutar att:

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstförbu nd.

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om
antagande av policy för finansiell verksamhet.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera
övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av nuvarande
finanspolicy, fastställd enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 5 48.

Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans stads
koncernkonto.

Revidering har skett avseende:

. Ny struktur som följer ruÄRf :s nya grafiska profil och definition av styrdokument

. Nya mål

o Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och rekommendationer.

r Tagit bort uppräkning/detaljerat ansvar för ekonomichef

. Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna

. Synkroniserat policyn med övriga styrdokument

ruÄRf :s direktion beslutade 202L-I2-I6 (S 57) att fastställa reviderad policy för finansiell
verksamhet för ttlÄRf.

Medlemskommunerna ska enligt $9 i Kommunalförbundsordningen anta en av direktionen
framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

Policyn för finansiell verkamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De finansiella målen i

policyn är samma mål som finns i tttÄRF:s budget för 202L. Målen reviderades till 2021 efter
synpunkter från revisionen. De finansiella målen i budgeten för 202I har beslutats av
direktionen men inte av ägarsamrådet,

De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrnings-karaktär än
vad som normalt sett ingår ien finanspolicy.

Beslutsunderlag

Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet NÄRF, 2021-L2-17
Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet NÄRF

Beslut Direktionen NÄRF, 202-t2-t6
Finanspolicy NÄRF, 2016-1 1-10
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

a

a

a

a

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOII
Sammanträdesdatum
2022-0L-25

sida
16

Förclag till beslut på sammanträdet

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

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra Älvsborgs
Rädd n i n gstjä n stförb u nd.

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J ustera Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Policy för finansiell verksamhet för Norra Alvsborgs
Räddn ingstjänstförbund (NÄRF)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. anta policy för finansiell verksamhet för kommunalförbundet Norra älvsborgs
räddningstjänstförbund.

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund INÄRF) har översänt
begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktionen och revisionen om att revidera
övergripande styrdokument för verksamheten tagit fram förslag till revidering av
nuvarande finanspolicy, fastställd enligt tidigare direktionsbeslut 2016-11-17 5 48.

Förbundets likviditet och betalningsflöden hanteras inom ramen för Trollhättans
stads koncernkonto.

Revidering har skett avseende:

. Ny struktur som följer NÄRF:s nya grafiska profil och definition av styrdokument

. Nya mål
o Mer strukturerad rubricering och uppdaterat utifrån lagrum och

rekommendationer.
e Tagit bort uppräkning/detaljerat ansvar för ekonomichef
. Synkroniserat ekonomi med medlemskommunerna
. Synkroniserat policyn med övriga styrdokument

ruÄRf:s direktion beslutade 2027-72-L6 (S 57) att fastställa reviderad policy för
finansiell verksamhet för NÄRF.

Medlemskommunerna ska enligt $9 i Kommunalförbundsordningen anta en av
direktionen framtagen policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

Policyn för finansiell verksamhet har inte behandlats på ägarsamrådet. De

finansiella målen i policyn är samma mål som finns i wÄRF:s budget för 202I.
Målen reviderades till 2021 efter synpunkter från revisionen. De finansiella målen i

budgeten för 2021har beslutats av direktionen men inte av ägarsamrådet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0r-14 Ks 202u689

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrel seförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se 7
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbu nd

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-0L-L4 KS202Ll6B9

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Sida

2 (2)

De ekonomiska mål som anges i dokumentet är av en bredare ekonomistyrnings-

karaktär än vad som normalt sett ingår i en finanspolicy.

Beslutsunderlag
ruÄRf: Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet202I-L2-I7
ruÄRf: Beslutsunderlag Policy för finansiell verksamhet
ruÄRf: Beslut Direktionen NÄRF, 202-L2-I6
ruÄRf : Finanspolicy 2016-1 1-10
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Begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet,

NÄRF

Direktionen beslutade 2021.-12-16, $57 att fastställa reviderad policy för finansiell verksamhet för

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Medlemskommunerna ska enligt 59 i Kommunalförbundsordningen anta en, av Direktionen

framtagen, policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

ruÄRF översänder härmed begäran om antagande av policyn för finansiell verksamhet för NÄRF till
kommunfullmäktige inom respektive medlemskomm un.

Tro I I hätta n 2i2t-72-t7

Ann Gustavsson
Förva ltningsa ssistent

Bilasor:
sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-12-L6, 957

Policy för finansiell verksamhet, NÄRF

Norra Alvsborgs
Räddn i n gstjänstförbund

2021-72-17

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienr

5010-2021-741-29

Kommunfullmöktige
N ÄR F : s m e d le mskommuner

Sändlista:
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad

461 83 Trollhättan

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjänstförbu nd

Larmvägen 1
461 38 Trotthättan

Telefon våxet:
052L-26 59 00
Organisationsnr:
222000-0950

E-post:
info@brand112,se
Webb;
www,brand112.se9



Norra Älvsborgs

Räddni n gstj änstförbund
Datum

2021,-t2-L6

Diarienr
501 0-2021-101-28

E-post:
info@brand3.1-2.se
Webb:
www.brandLl2.se

S 57 Beslut om policy för finansiell verksamhet
Enligt kommunallagen ska medelsförvaltning ske utifrån god ekonomisk hushållning. Direktionen har

det övergripande huvudansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de finansiella riskerna

kontrolleras och begränsas.

Förbundet har utifrån påtalat behov från direktion och revision om att revidera övergripande

styrdokument för verksamheten tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande finanspolicy,

faststä I ld en I igt tidigare d i rektionsbeslut 201"6-1 L-17 948.

Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftningar och ekonomiska riktlinjer inom

medlemskommunerna. Policyn har samtidigt tilldelats nomenklatur för att följa den definition av

styrdokument som fastställts för NÄRF.

Medlemskommunerna ska enligt 99 i Kommunalförbundsordningen anta en, av Direktionen

framtagen, policy för den finansiella verksamheten inom NÄRF.

Direktionen föreslås att fastställa föreslagen policy för finansiell verksamhet inom trtÄRp. Direktionen

föreslås vidare att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive

medlemskommun, begäran om antagande av reviderad policy för finansiell verksamhet inom NÄRF,

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa policy för finansiell verksamhet inom NÄRF. Direktionen

beslutade att, uppdra åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun,

begäran om antagande av policy för finansiell verksamhet inom NÄRF.

Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjänstförbu nd

Larmvägen 1

461- 38 Trotthåttan

Tetefon växet:
o52t-26 59 00
Organ isations n r:

222000-095010



Överordnande

Policy
övrigt ramsättande

Policy för finansietl
verksamhet

Rikttinjer för medelsförvaltning inom
N orra ÄLvs borgs Rädd n i ngstjänstförbu nd

Norra Alvsborgs
Räddn i n gsti änstförbun d
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Poticy för finansiell verksamhet

1. Finansverksamhetens mål 3

1.1 lntäkterna ska överskrida kostnaderna enligt balanskravet............. 3

1.2 God betalningsförmåga på kort sikt..................... ...........3

1.3 Hög självfinansieringsgrad på kort sikt............. ............3

1.4 Soliditet....... 3

3.1. Iikviditetsförvaltning

rN N ruÅll
Syftet med policyn

3,2 Koncernsamverkan

3.3 Finansiering

4 Riskhantering

4.2 Ränterisk

4.3 Finansieringsrisk

4.4 [ikviditetsrisk

4.5 Hanteringsrisk ..............

5. Rapportering ........

D ia ri en u m m er : 5OL0-2021,-3-01,-28 557
Beslutad av: Direktionen
Antagen av:

Datum för beslut: 202I-12-76
Senast reviderad:
Relaterade styrdokument: Kommunalförbundsordning, Delegationsordning
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Policy för finansiell verksamhet

Syftet med policyn
Enligt kommunallagen ska medelsförvaltning ske utifrån god ekonomisk hushållning.

Syftet med policyn är att fastställa den finansiella verksamhetens;

1.. Mål
2. Ramar
3. Riktlinjer
4. Krav på rapportering och uppföljning

1. Finansverksamhetens mål
övergripande mål:

1. lntäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet

2. God betalningsförmåga på kort sikt
3. Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar
4. Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå

1.1 lntäkterna ska överskrida kostnaderna enligt balanskravet
Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna och om det uppstår ett negativt

balanskravsresultat ska det återställas inom tre år. Det grundläggande kravet är att de åtgärder som

kommunen vidtar för återställning måste vara förenliga med god ekonomisk hushållning.

1.2 God betalningsförmåga på kort sikt
lnnebär att förbundets likviditet täcker månatliga utbetalningar och planerade investeringar

1.3 Hög självfinansieringsgrad på kort sikt
Självfinansieringsgrad visar hur stor del av årets anskaffade anläggnings- och omsättningstillgångar
som finansierats med internt tillförda medel. Självfinansieringsgraden beräknas genom att
Kassaflöde från den löpande verksamheten delas med Kassaflöde från investeringsverksamheten.

För att trygga en god ekonomisk hushållning är det viktig att medel för investeringar säkerställs över

en längre period.

1.4 Soliditet
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

2. Ramar
Följande ansvarsfördelning och befogenheter gäller för finansiell verksamhet inom Norra Älvsborgs

Rädd ni ngstjänstförbund.

2.1 Medlemskommunernas ansvar
Medlemskommunerna fattar beslut om medlemsbidraget som utgör förbundets huvudsakliga intäkt
Medlemskommunerna ska enligt Kommunalförbundsordningen anta en, av Direktionen framtagen,
policy för den finansiella verksamheten inom förbundet.

2.2 Direktionens ansvar
Direktionen har det övergripande huvudansvaret för hur finansverksamheten bedrivs och att de

finansiella riskerna kontrolleras och begränsas. Direktionen fattar beslut om policy och övergripande

riktlinjer för förbundet samt beslut enligt de ramar som gäller för upp- och utlåning samt övriga

finansiella må1.

313



Policy för finansiell verksamhet

Direktionen ska fastställa en årlig budget inkl. ekonomisk plan för de närmsta tre
räkenskapsåren utifrån de ramar som förbundet tilldelats av medlemskommunerna.

Direktionen ska årligen fastställa verksamhetsmässiga mål för en god ekonomisk hushållning

Direktionen ska upprätta en policy för finansiell verksamhet som därefter ska antas av

kommunfullmäktige inom respektive medlemskom mun.

Direktionen ska fastställa en delegationsordning för förbundet. I denna ska framgå vilka

befattningar som har rätt att ingå och teckna avtal med mera inom det finansiella området

för förbundets räkning.

2.3 Förbundets ansvar
Förbundschef har huvudansvar för att säkerställa genomförandet av den finansiella verksamheten

enligt de riktlinjer och ramar som är fastställda. Ekonomichef har via delegation ansvar för den

övergripande ekonomiska hanteringen.

3. Riktlinjer
Direktionen utarbetar riktlinjer för finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och

efterlevnad av reglerna i finanspolicyn. Delegering av beslutsrätt fastställs inte i finanspolicyn utan

regleras i kommunalförbundsordningen samt delegationsordningen, Riktlinjer för intern kontroll

fastställs inte heller i finanspolicyn utan regleras genom reglementet för internkontroll.

Bestämmelser för den finansiella verksamheten ska prövas hos direktionen minst en gång per

kalenderår, samt revideras vid behov.

3. 1. Likviditetsförva ltning
I kommunallagen anges att medelsförvaltningen ska ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning

och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Med god avkastning avses inte bara avkastning på

placerade medel, utan också kostnad för finansiering och upplåning.

Om kommunalförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld, är medlemskommunerna skyldiga

att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens

andel i skulden efter de grunder som anges i kommunalförbundsordningen.

Förbundet ska genom att planera likviditeten skapa underlag för en god betalningsberedskap på kort

och lång sikt. Förbundet ska ha avtalade kreditlöften som snabbt och enkelt kan nyttjas,

Om förbundets låne- eller likviditetsplacering behöver förändras till följd av denna policy, gäller att

förändringen ska genomföras så snart det kan ske. Dock senast sex månader efter beslutsdagen.

Behörigheter inom finansiell verksamhet;
o Finansiella avtal och transaktioner ska kontrasigneras.

. Upptagande av lån samt undertecknande av lånehandlingar och finansiella leasingavtal

. öppna konton i bank och giroinstitut samt teckna transaktionsavtal med bank och

giroinstitut.
. Uttag från plus- och bankgiro.

Minst två personer ska ha insyn i, och möjlighet att kontrollera den löpande finansiella hanteringen i

förbundet. Rutiner för alla finansiella transaktioner ska vara utformade så att en och samma person

inte utför både upphandling och bokföring av en transaktion.

a

a

a

a

414



Poticy för finansiell verksamhet

3.2 Koncernsamverkan
lnom vissa områden i den finansiella verksamheten bedriver förbundet samarbete med Trollhättans
Stad. Förbundets och stadens likviditet är samordnade genom ett gemensamt koncernkonto vilket är
effektivt ur ett cash management-perspektivl. Förbundet ska tillsammans med Trollhättans Stad
fortlöpande undersöka möjligheter till utökat samarbete som syftar till att uppnå god avkastning och
betryggande säkerhet.

3.3 Finansiering
Direktionen fattar årligen beslut om ramar för det kommande budgetåret. Långfristig upplåning kan
ske inom ramen för den internbudget som direktionen fastställt. Finansieringen har till syfte att
trygga likviditetsförsörjningen på kort och lång sikt.

Förbundet får uppta och omsätta lån inom en ram som uppgår till högst tjugofem (25)

miljoner kr utan godkännande av medlemskommunerna. Låneramen avser medel avsedda
för investeringar.

Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller liknande ansvarsförbindelser utan
medlemskommunernas godkännande.

4. Riskhantering
All finansiell verksamhet är förenad med risker. Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund ska ha

tydliga reglerför hur olika risker ska hanteras. Förbundet ska hålla en låg riskprofil.

4.l Valutarisk
lnga valutarisker får tas. Valutarisk avser risk för negativ påverkan på resultat- och balansräkning till
följd av förändrade valutakurser.

4.2 Ränterisk
Ränteriskbegränsningen gäller endast om fiirbundet har en nettolåneskuld. (Långfristiga
skulder överstiger likvida rnedel och placeringar). Mer än 30 oÄ av forbundets låneskuld får
inte ligga ör *räntekonvertering under ett och samma år. Ränterisk avser risk ör negativ
påverkan på resultat- och balansräkning till foljd av forändrade marknadsräntor. För att
begränsa räuterisk ska räntebindnings-tiden i låneporlöljen spridas över tid.

*Röntekonvertering innebör att röntan sötts om på lånet. Samtliga rörliga röntor somt lån som

förfoller inom ett år ligger för riintekonvertering under ett och samma år.

4.3 Finansieringsrisk
Finansieringsrisk innebär att inte ha tillgång till finansiering vid låneförfall och nyupplåning för
investeringar.

Med anledning av detta gäller;
o Att högst 30 % av förbundets totala lånevolym får förfalla inom närmaste 12-månaders

perioden och att spridning inom denna period ska eftersträvas
. Förbundet ska bevaka kreditmarknaden så att åtgärder kan vidtas omgående om det sker

försämringar av förbundets kreditmöjligheter.

lCash managementär hanteringav likvida medel och stårföralla produkter, processeroch rutinersom kan
förbättra hanteringen av kassaflödet.

a

a
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a Diversifiering av kreditgivare ska eftersträvas för att upprätthålla en för förbundet
fungerande kreditmarknad.

4.4 Likviditetsrisk
Likviditetsrisker utgörs av att inte ha tillgång till likvida medel när betalningar ska göras

Likvida medel ska bevakas noggrant.

4.5 Hanteringsrisk
lnom den finansiella hanteringen finns risk för att misstag görs och att otillåtna affärer kan

genomföras. Beslut och genomförande av finansieringsaffärer ska följa bestämmelser för den

finansiella verksamheten enligt delegationsordning.

4.6 Kreditrisk
Kreditrisk avser risk för att en kredittagare inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. För att
begränsa de finansiella riskerna är det viktigt att tillämpa principen om diversifiering. Den allmänna

inriktningen är att kapitalet ska placeras med god spridning, med avseende på emittenter2, bransch

och förfallodatum. Medlen ska placera utifrån krav om lägsta möjliga risknivå.

Tillåtna emittenter/låntagare utan krav på rating:
o Specialinlåning i svensk bank som omfattas av lag (1995:1571) om insättningsgaranti3, under

förutsättning att förbundet har möjlighet att i förtid göra uttag av hela det insatta beloppet.
r Svenska staten och av Staten majoritetsägda bolag
o Av Allmänna pensionsfondena majoritetsägda bolag
o Svenska kommuner
r Kommuninvest i Sverige AB.

Tillåtna instrument
o Räntebärande instrument emitterade av emittent som uppfyller angivna

em ittentbestämmelser.
o lnlåning i bank inkl. tidsbunden inlåning/deposit enligt ovan bestämmelser gällande emittent

utan ratingkrav

4.7 Leasingrisk
Finansiell leasing ska jämställas med upplåning och får endast användas om totalkostnaden
understiger kostnaden för lånefinansiering. Ett leasingavtal klassificeras som finansiell leasing om de

ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av leasingobjektet i huvudsak finns
hos leasingstagaren. När finansiell leasing övervägs ska ekonomichefen medverka i förfarandet.

Om risker och fördelar finns hos leasingsgivaren är klassificeringen operationell leasing (hyresavtal)

Operationell leasing omfattas inte av denna policy. Detsamma gäller leasingavtal kortare än tre år

samt leasingavtal på mindre belopp. Kortfristig - kortare än ett (1) år, Långfristig - längre än ett år.

5. Rapportering
Förbundsledningen ska kontinuerligt lämna upplysningar om den finansiella verksamheten inom

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund till Direktionen och medlemskommunerna. Avvikelser från
fastställd policy ska rapporteras omgående.

2 Emittent är en utgivare av värdepapper som garanterar betalning och annat som avtalats
3 Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
a AP-fonderna är de olika allmänna pensionsfonder som funnits i Sverige sedan 1960-talet.
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Uppföljning och rapportering av den finansiella verksamheten ska ske vid tertialrapport (jan-apr),

delårsrapport (jan-aug), riskanalyser, internkontroll och årsredovisning. Vid uppföljning jämförs
ekonomiska och verksamhetsmässiga må1.

Enligt beslut vid ägarsamråd, daterat 2021"-LO-19, ska resultatet avseende sotningsverksamheten
inkluderas i förbundets resultat. I balansräkningen ska det i not framgå hur stor andel av resultatet
som härrör till sotningsverksamheten.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O2-O2

Änrnor z Dnr KS 202t1690

Revisio ns reg |emente fö r No rra Älvs borgs Rädd n i ngstjä nstförbu nd
(NÄRF)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs
Rädd n i n gstjä n stförb u nd.

2, beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (ruÄnf) har översänt begäran om

antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har tagit fram ett förslag till
revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 5 43.

Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens

organisation, sammankomster, förualtning mm.

Enligt g 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske ienlighet med gällande lagstiftning
samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn tagits till gällande
lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd för att upprätta eller revidera
ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för
styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen beslutade 2O2L-I2-I6 (5 58) att fastställa reviderat revisionsreglemente för NÄRF,

Beslutsunderlag

. Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF
r Protokoll NARF, 202I-12'L6 (5 58)
r Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF
o Revisionsreglemente NÄRF, 2007-06-11
. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, 5 33.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Ot-25

sida
t7

S 33 Dnr KS 202U690

Revisionsreg lemente för Nora Äksborgs Räddningstjänstförbu nd
(NARF)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstförbu nd.

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt begäran om
antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har tagit fram ett förslag till
revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt enligt direktionsbeslut 2007-06-11 5 43.
Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens
orga n isation, samma n komster, förvaltn i ng mm.

Enligt $ 7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning
samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn tagits till gällande
lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd för att upprätta eller revidera
ett revisionsreglemente, Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition för
styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen beslutade 202L-L2-L6 (5 58) att fastställa revlderat revlslonsreglemente för NÄRF.

Beslutsunderlag

. Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRf
o Protokoll NÄRF, 202t-I2-I6 (5 58)
. Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF
r Revisionsreglemente NÄRF, 2007-06-LL
r Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1, anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä n stförbu nd.

2. beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar samma beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-07-14 KS 202U690

Telefon
0530-180 00

Webb
wwur.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Revisionsreglemente för Norra Alvsborgs
Räddn ingstjänstförbund (NÄRF)

Förslag till beslut
Komm unfullmä ktige besl utar att

1. Anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar
samma beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har översänt
begäran om antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF. Förbundet har
tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställt
enligt direktionsbeslut 2007-06-LI $ 43. Reglementet ska komplettera
lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation,
sammankomster, förvaltning mm.

Enligt $ 7 i kommunalforbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande
lagstiftning samt fastställt revisionsreglemente för NÄRF. Vid revidering har hänsyn
tagits till gällande lagstiftning samt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) stöd
för att upprätta eller revidera ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats
nomenklatur för att följa den definition för styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen beslutade 202I-12-16 (S 58) att fastställa reviderat
revisionsreglemente för NÄRF.

Beslutsunderlag

Begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRf
Protokoll NÄRF, 202I-I2-L6 (g 58)
Förslag till Revisionsreglemente för NÄRF

Revisionsreglemente NÄRF, 2007 -06-IL

Postadress
Melleruds kommun

Kom mu nstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148820
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Vänersborgs Kommun
Trollhättans Kommun
Färgelanda Kommun
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-01-14 KS20211690

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

Sida

2 (2)
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Begäran om antagande av revisionsreglemente för ruÄRf

Direktionen beslutade 2A2b72-16,558 att fastställa reviderat revisionsreglemente för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Direktionen beslutade att, uppdra åt ruÄnr, att tillsända
kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande av
revisionsreglemente för NÄRF.

NÄRF översänder härmed begäran om antagande av revisionsreglemente för NÄRF till
kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Tro I lhätta n 2O2t-12-17

Norra Älvsborgs
Räddn i n gstiänstförbund

2A2r-t2-17

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienr
501.0-2021-101-30

Kommunfullmöktige
ruÄRRs medlemskommuner

Ahn-dustavsson
Förva ltningsassistent

5ändlista:
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad

46183 Trollhättan

Bilasor:
Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-12-16, $58
Revisionsreglementet, NÄR F

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1

461- 38 Trotthåttan

Te(efon växel:
o52t-26 59 00
Organisationsnr:
222000-4950

E-post:
info@brandl-12.se
Webb:
www.brand112.se22



Norra Älvsborgs
Räddni ngstjänstförbund

Datum
2A2t-12-r6

Diarienr
50L0-2023.-L01_-28

I 58 Beslut om revisionsreglemente
Fullmäktige får enligt 12 kap L8 5 kommunallagen meddela närmare föreskrifter om revision. Det

sker i allmänhet genom att fullmäktige antar ett revisionsreglemente. Även i ett kommunalförbund
kan ett revisionsreglemente upprättas av förbundets fullmäktige, eller i ett förbund med direktion av

medlemskommunernas respektive fullmäktige.

Reglementet ska komplettera lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om revisionens

o rga nisation, sa m ma n komster, fö rva ltn ing mm.

Enligt $7 i kommunalförbundsordningen ska revision ske i enlighet med gällande lagstiftning samt

fastställt revisionsreglemente för NÄRF.

Förbundet har tagit fram ett förslag till revidering av nuvarande revisionsreglemente, fastställd enligt
direktionsbeslut 2007-05-11 $43.

Vid revidering har hänsyn tagits till gällande lagstiftning samt SKR:s stöd för att upprätta eller
revidera ett revisionsreglemente. Reglementet har tilldelats nomenklatur för att följa den definition
för styrdokument som fastställts för NÄRF.

Direktionen föreslås att fastställa föreslagen revidering av revisionsreglementet för NÄRF.

Direktionen föreslås vidare att, uppdra åt ruÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive

medlemskommun, begäran om antagande av reviderat revisionsreglemente för NÄRF.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa revisionsreglemente för NÄRF. Direktionen beslutade att, uppdra
åt NÄRF, att tillsända kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun, begäran om antagande
av revisionsreglemente för NÄRF.

Norra Ätvsborgs

I.

i

Rädd ningstjånstförbund
Larmvägen 1

46L 3B Trotthättan

Telefon växel:
052t-26 59 00
Organisationsn r:

222000-0950

E-post:
info(O brand 1-12.se
Webb:
www.brand112.se23
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Revisionsreglemente

1. Revisionens roll och formella reglering

1.1 Roll och uppdrag
Revisorer och lekmannarevisorerna, revisionen, utgör medlemskommunernas och samhälls-
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs
inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Revisionen har en central roll när det gäller
att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner och regioner ansvarar för
och har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen bidrar till att skänka
legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som de kan synliggöra och förmedla väsentlig
och nödvändig kritik. Revisionens granskning kan också generera bidrag till förbättring och
utveckling,

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om NÄRF följer direktionens beslut på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om verksamheten uppnår
de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning
och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende,
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

1.2 Formell reglering
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och detta reglemente samt
utfärdade ägardirektiv, Den kommunala revisionen regleras främst i 12 kap. kommunallagen.
Kommunalförbundsordningen anger de grundläggande förutsättningarna inom NÄRF.

God revisionssed inom kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed uttrycker
grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och
tillvägagångssätt i granskning och bedömning. Revisionsarbetet i NÄRF ska bedrivas minst med
utgångspunkt från skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet", Sveriges Kommuner och
Regioner.

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv så gäller, i tillämpliga delar, också regelverket
för beslutsfattande med mera i kommunallagen samt enligt beslutad kommunalförbundsordning och
delegationsordning.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet -
tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, dataskyddsförordningen,
lagen om offentlig upphandling med flera. Likaså har de att följa förbundsövergripande riktlinjer.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning. Revisorerna behöver
ha kännedom om dessa lagstiftningar för att ha insikt om hur dessa styr och påverkar de organ som
revisorerna ska granska.
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2. Revisorernas organisation

2.1Antal revisorer
Kommunalförbundet ska enligt fastställd Kommunalförbundsordning ha fyra (4) ordinarie revisorer

en från respektive medlemskommun. Revisorer utses, efter allmänna val, av kommunfullmäktige i

respektive medlemskommun för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden förrättar
respektive medlemskommun fyllnadsval så snart det är möjligt.

2.2 Arbetsorgan isation
Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision

2.3 Sammankallande/ordförande
lnom NÄRf har fullmäktige överlåtit till revisorerna att själva utse en sammankallande/ordförande
inom sig. Revisorerna utser en av de valda revisorerna att vara sammankallande/ordförande,

2.4 Uppdratstid
Revisorer väljs för samma mandatperiod som direktionen. Uppdraget är slutfört när granskningen av

det 4:e året i mandatperioden är slutförd och avrapporterad. De första månaderna av en

mandatperiod (maximalt t o m juni månad) tjänstgör därför två grupper av revisorer parallellt.

3. Revisorernas sakkunniga biträden

3.1 Revisionstiänster
Revisorerna ska anlita sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra
granskningen enligt god revisionssed, Vid upphandling ska NÄRF:s riktlinjer för upphandling

tillämpas. Revisorerna beslutar om tilldelning med förvaltningsbeslut och säkerställer att avtal

undertecknas med sakkunniga biträden.

3.2 Rätt till upplysningar
Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som

biträder revisorerna.

4. Revisorernas ekonomi och förvaltning

4.1 Beredning av revisorernas budget
För beredning av revisorernas budget kan direktionen utse ett särskilt beredningsorgan.

I NÄRF grundar sig budgeten på den upphandling som har föregått utsedd sakkunnig revisor samt

ersättningstaxor fastställda av Trollhättans stads reglemente för förtroendevalda revisorer.

4.2 Revisorernas förvaltningsbeslut
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler

som gäller för en kommunal nämnd.
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Revisionsreglemente

4.3 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som direktionen utsett för
revisorernas budget. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna
granskning.

5. Revisorernas sammankomster och sammanträden

5.1 Sammanträden och sammankomster
Sammankallande kallar revisorerna till sammanträden. Kallelsen anger tid och plats för mötet, den
kan ske skriftligt eller elektroniskt. Sammankallande får även kalla sakkunniga, och andra experter,
som behövs för föredragning eller for att lämna upplysningar vid dessa sammankomster.

5.2 Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.
Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas.

5.3 Protokoll
Sammankallande utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över
beslut avseende revisionsuppdraget, revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av

sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska
justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

5.4 Skrivelse från revisorerna
En skrivelse, eller motsvarande, i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
eniga om skrivelsens innehåll. Skrivelsen ska undertecknas av samtliga revisorer.

6. Revisorerna och fullmäktige

6.1 överläggning med direktionen
Revisorer och utskottet (presidium) i direktionen ska genomföra regelbundna överläggningar, minst
en gång varje år vilket sker vid granskning av delår- och årsredovisning.

Revisorerna kan initiera ärenden till direktionen med anledning av sin granskning och förvaltning, när
de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorerna rapporterar till direktionen om de i sin granskning funnit att misstanke om brott av

förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om

direktionen inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
medlemskommunernas fullmäktige.

Fullmäktiges ordförande i respektive medlemskommun ansvarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.
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7. Revisorernas rapportering och utlåtande om
måluppfyllelse

7.1 Löpande rapportering
Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning. Rapporter och bedömningar från
revisorerna samt sakkunniga ska tillsändas direktionens presidium så snart en granskning är avslutad
Presidiet ansvarar för vidare spridning till direktionens samtliga ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till direktionen
och som formellt hör till revisionsberättelsen.

NÄRF hanterar det som så att direktionen får nödvändig information utsänd till samtliga ledamöter
efter genomförd utskottsberedning.

7.2 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktige samt direktionen senast två
veckor efter årsredovisningens färdigställande. Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisning,

senast under april månad överlämnas till medlemskommuns fullmäktige, som beslutar om
ansvarsfrihet.

7.3 Utlåtande om delårsrapport
Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport ska lämnas till
medlemskommunernas fullmäktige samt direktionen senast två veckor efter delårsrapportens
fä rdigstä llande.

8. Revisorerna och Dataskyddsförordningen

8.1 Dataskyddsombud
Som myndighet är revisorerna personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen dvs. ansvariga

för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom revisionens verksamhet.
Det innebär bland annat att revisorerna ska utse dataskyddsombud. lnom NÄRF samordnas frågan

om dataskyddsombud vilket innebär att revisorerna har samma dataskyddsombud som NÄRF.

9. Revisorernas arkivvård
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av direktionen fastställd
dokumenthanteringsplan.

10. Revisionsreglementets ikraftträdande
Revisionsreglementet för NÄRF gäller från och med det datum då kommunfullmäktige inom samtliga
medlemskommuner fattat beslut om fastställelse.
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Reglemente för revisorer i Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund

s1

Förbundet har fyra (4) revisorer, en från respektive förbundsmedlem som utses
för varje mandatperiod av Trollhättans stads fullmäktige på förslag av
förbundsmedlemmarna. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte
året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och
avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i mandatperioden inleds med
dubbla grupper revisorer.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör
undermandatperioden förrättar Trollhättans stad fyllnadsval så snart det är
möjligt.

s2

Revisorer och lekmannarevisorer (revisionen) är förbundsmedlemmarnas
fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning
och kontroll av den verksamhet som bedrivs iförbundsdirektionen. Revisionen
har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all
verksamhet som kommuner och landsting ansvararlör. Den har därmed en
viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och
förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och
nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till
förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om
verksamheten foljer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår
de politiska målen inom gina ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja
arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att
med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma
verksamheten.

2
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s3

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och
detta reglemente.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9
Förbundsordningen i kommunalforbundet ger de grundläggande
förutsättningarna i Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer
och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och
förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning
och bedömning i kommunalförbundet. God revisionssed i kommunal
verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet
i kommunalförbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed
som senast är uttolkad i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet"
(Sveriges Kommuner och Landsting ).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och
kommunalförbundets förbundsordni ng och delegationsordning.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig
verksam het - tryckfrihetsförordningen och sekretesslag, förvaltningslag,
personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att folja
förbundsövergri pande riktlinjer.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning
som de behöver vara orienterade om för sin insikt om hur de styr och påverkar
de organ revisorerna granskar.

s4

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

3
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s5

Revisorerna väljer själva inom sig en sammankallande

Sammankallande kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får
även kallas de sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning
eller for att lämna upplysningar.

Sammankallande utser sekreterare vid revisorernas sammanträden.
Sekreteraren for protokoll över beslut avseende revisionsuppdraget,
revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av sammankallande och en
annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

I övrigt ska minnesanteckningar föras vid revisorernas sammankomster i

granskningsarbetet. Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas

s6

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig

s7

För beredning av revisorernas budget kan förbundsdirektionen utse ett särskilt
beredningsorgan.

s8

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder
revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

se

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som
förbundsdirektionen utsett för revisorernas budget.

s10

Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna
granskning.

4
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Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin
granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god
revisionssed. Vid upphandling tillämpar revisorerna kommunalförbundets
upphandlingsregler. Revisorerna beslutar om upphandling med
förvaltningsbeslut.

s 11

s12

s13

Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller
också de sakkunniga som biträder revisorerna.

s14

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av
sammankallande och av ytterligare en person som revisorerna utser.

s15

Revisionsberättelsen ska lämnas tillförbundsmedlemmarnas fullmäktige samt
förbundsdirektionen senast två veckor efter årsredovisningens färdigställande.

s16

Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträdena som anställs
i kommunalförbundet. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom
kommunalförbundets gemensamma villkor.

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till
förbundsmedlemmarnas fullmäktige samt forbundsdirektionen senast två veckor
efter delårsrapportens färdigställande.

5

Norra Älvsborgs Räddnin gstjänstförbund
www.narfrti.com

Larmvägen 1

461 38 Trollhättan
Telefon 0521-26 59 00
Fax till kansli 0520-818 21

35



Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till
förbundsdirektionen. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och
bedömningar från revisorerna tillställs förbundsdirektionens presidium så snart
en granskning är avslutad. Presidiet ansvarar för vidare spridning till
förbundsdirektionens alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som
förmedlats till förbundsdirektionen och som formellt hör till revisionsberättelsen.

s17

s18

Revisorerna och förbundsdirektionens presid ium har regelbundna
överläggningar, minst en gång varje år.

s1e

Revisorerna kan initiera ärenden iförbundsdirektionen i anledning av sin
granskning och om sin förvaltning när de bedömer att så behövs.
Förbundsdirektionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorerna rapporterar till förbundsdirektionen om de i sin granskning funnit att
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om förbundsdirektionen inte
vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna
till förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Förbundsmedlems fullmäktiges
ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som
möjligt efter att beredning har skett.

s20

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av
förbu ndsd i rekti on en faststä I lt arkivreg lem ente.

s21

Reglementet och eventuella revideringar gäller från det att samtliga
förbundsmedlemmars fullmäktige fastställt desamma.

6

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
www.narfrti.com

Larmvägen 1

461 38 Trollhättan
Telefon 0521-26 59 0O

Fax till kansli Q520-818 21

36



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn ingen 2022-02-02

ARENDE 3 Dnr KS 2022/55

Lönekaftläggning för Melleruds kommun 2O2L

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Lönekartläggning för Melleruds kommun 202 L

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män (vilket
regleras i diskrimineringslagen kap 3 5 2, 10 och 11). Lönekartläggningens syfte är aft kaftlägga
och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i

medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det
skiljer i lön.

Melleruds kommuns lönekaftläggning för 2021 sammanfattar resultatet av ett omfattande
arbete i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare, oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga
faktorer. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa
skillnader justeras enligt lagtexten.

Eftersom årets lönekartläggning inte visade några osakliga löneskillnader innehåller
handlingsplanen inga åtgärder gällande detta. Däremot finns det en åtgard i syfte att
utveckla lönekartläggningsprocessen.

Beslutsunderlag

o Lönekartläggning för Melleruds kommun 2021.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I februari 2O22,
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Lönekartläggning 2O2L

Förslag till beslut
Att man noterar rapporten och lägger den godkännande till handlingarna.

Eftersom årets lönekartläggning inte visade några osakliga löneskillnader innehåller
handlingsplanen inga åtgärder gällande detta, Däremot finns det en åtgärd isyfte att
utveckla lönekartläggni ngsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds Kommun har kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män
(vilket regleras idiskrimineringslagen kap 3 9 2, 10 och 11). Lönekartläggningens
syfte är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor
och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra
sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön.

Bifogat dokument (Melleruds Kommun Lönekartläggning 2021) sammanfattar
resultatet av ett omfattande arbete isyfte att säkerställa att samtliga medarbetare
oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga faktorer. Om arbetsgivaren inte kan motivera
löneskillnaderna som sakliga måste dessa skillnader justeras enligt lagtexten.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: Melleruds Kommun, Lönekartläggning 2O2L.

Ulrika Granat
HR-chef

Tomas Öhberg HR-Konsult
Handläggande tjänsteman

Beslutet skickas till

Kom m u nstyrelseförvaltn in gen

Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 I 2000-1488 Webbplats : www.mellerud. se38
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Melleruds Kommun

Lönekartläggning 2O2L

Kom m u nstyrelsekontoret
Personalenheten

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

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: LI 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488
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Inledning

Lönekaftläggning enligt diskrimineringslagen
Följande dokument utgör den kaftläggning och analys av löneskillnader mellan kvinnor och män
som går under begreppet lönekartläggning (vilket regleras i diskrimineringslagen kap 3 ! 2, 10
och 11). Lönekaftläggningens syfte är att kaftlägga och analysera om de löneskillnader som finns
mellan kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns
andra sakliga förklaringar till varfor det skiljer i lön. Detta dokument sammanfattar resultatet av
ett omfattande arbete i syfte att säkerställa att samtliga medarbetare oavsett kön, lönesätts
utifrån likvärdiga faktorer. Om arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga
måste dessa skillnader justeras enligt lagtexten.

Arbetsgrupp
Uppdraget att se till att en lönekaftläggning genomförs ligger hos arbetsgivaren. Dock finns det
krav på öppenhet och samverkan med de fackliga organisationerna vilken arbetsgivaren har
kollektivavtal med. Kommunens personalenhet.. har genomfört årets lönekartläggning.
Personalavdelningen har representerats av Tomas Ohberg, HR-Konsult. Uppdraget har varit att
genomföra en kaftläggning som uppfyller kraven i diskrimineringslagen.

Lönekartläggningen har genomförts i lT-stödet MIA - Marknad Individ Arbete, levererat av
Sysarb, som dessutom har gett konsultstöd till lönekartläggningen. I arbetsvärderingarna som
ligger till grund för lönekartläggningen har vi använt oss utav Sysarbs medianvärde (baserad på

över hälften av Sveriges kommuner) med en viss justering, Vi har i kartläggningen utrett om det
är någon skillnad vad gäller praxis mellan kvinnor och män i denna del och kan konstatera att
principen gäller samtliga medarbetare och tillämpas lika, oavsett könstillhörighet.

Årets lönekaftläggning
Kommunens arbete med lönekartläggningen har varit indelade i följande fyra steg.

Steg 7 - Analys av lönepolitik och praxis
Genomgång av avtal, policys och praxis som reglerar lönesättning och andra anställningsvillkor
som gäller i kommunen.

Steg 2 - Kaftläggning av medarbetares arbetsuppgifter
Kartläggning av medarbetarnas arbetsuppgifter för att få fram vilka medarbetare som utför
arbeten som är att betrakta som lika respektive vilkas arbetsuppgifter som är att betrakta som
likvärdiga och således ska jämföras lönemässigt i analysen.

Steg 3 - Analys av löneskillnader
Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbetsuppgifter som är att betrakta
som lika samt mellan kvinnodominerade grupper av medarbetare och grupper av medarbetare
som inte är eller brukar vara kvinnodominerade som är betraktade som likvärdiga.

Steg 4 - Upprättande av handlingsplan
Upprättande av handlingsplan för jämställda löner där resultatet av lönekaftläggningen och
analysen redovisas. I handlingsplanen redovisas de åtgärder som behöver vidtas i syfte att nå
jämställdhet mellan könen vad gäller lönesättning.

Sammanfattning
Lönekartläggning har genomföds under hösten/vintern 202t och ligger till grund för
lönebildningen 2022. Syftet med arbetsvärdering och lönekartläggning är att få ett genomarbetat
och analyserat resultat infor kommande löneöversyn.
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I lönekartläggningen finns 1046 antalet arbeten. Analys har gjorts av 69 lika arbeten. Utifrån
likvärdiga arbeten har det gjorts en analys av nio enskilda icke-kvinnodominerade arbeten.
Lönekartläggningen påvisade inga osakliga löneskillnader beroende på kön. Samtliga
löneskillnader kan förklaras med sakliga argument. Kommunens kompetensförsörjningsbehov och
individuell lönesättning är de vanligaste orsakerna till löneskillnader. Ärets lönekartläggning har
resulterat i en handlingsplan som innehåller åtgärder i syfte att utveckla
lönekaft läggningsprocessen.

Nyckeltal för lönekaftläggningen 2O2l
Nyckeltal för samdiga anställningar
Antal
Andel
Medelålder
Medelanställning
Löneskillnad (lVM)

Kvinnor Män
829

79,3o/o

46
L4

Total
2r7 1 046

20,7o/o 100,0olo

45 46
10 13

99,8o/o

Minlön
10:e percentilen

Medianlön
Medellön
90:e percenUlen

Maxlön

Grupper av lika arbete
Grupper av lika arbeten att analysera(exklusive enkönade )
Grupper där män tjänar mer än kvinnor(exklusive enkönade)

Grupper utan löneskillnad mellan könen(exklusive enkönade)

Grupper där krrinnor tjänar mer än män(exklusive enkönade)

Kvinnodom inerade arbeten
Kvinnodominerade arbeten att analysera

19 550

24 870
29 032

19 550

22 400
29 098

19 550

24 340
29 04t

30 899

39 677
70 000

30 834

40 000
86 000

30 886
39 707
86 000

Antal Andel
69 100,0 o/o

45 65,20/o

19 27,5 o/o

0 0,0 yo

26 37,7 o/o

48 69,6 o/o

3B L o/o
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Steg 1 - Analys av lönebestämmelser och praxis

Lönebestämmelser
Medarbetarnas löner ska sättas individuellt och påverkas av deras prestationer och deras bidrag
till kommunens måluppfyllelse. En faktor som påverkar lönesättningen i kommunen vid sidan av
medarbetares prestationer, för såväl individer som för hela grupper, är de så kallade
marknadskrafterna. Vårt behov av rätt kompetens gör att vi många gånger måste anpassa vårt
löneläge till omvärldens så att vi kan behålla medarbetare och rekrytera nya medarbetare till vår
verksamhet.

Tillämpning/praxis
I analysen av tillämpningen av vårt avtal och vår praxis kan vi konstatera att vi har påbörjat en
resa mot lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning där vi som arbetsgivare
ansvarar för lönesättningen i vår organisation, Arbetsgivaren och fackförbund är överens om att
lönerna i Melleruds Kommun ska påverkas av medarbetarens prestationer och dess
värdeskapande aktiviteter. Pafterna är också överens om att lönesättningen ska tillämpas lika fcir
samtliga medarbetare i organisationen. Samtidigt ser vi i denna kartläggning att det finns en del
hinder och utmaningar som vi måste hantera för att komma i mål med såväl individuell
lönesättning som lika behandling.

Erfarenhet
Den svenska modellens historia påverkar fortfarande lönesättningen till stor del i många
organisationer. Principer som löneuWeckling i relation till inflationen och löneutveckling i relation
till medarbetares erfarenhet är principer som foftfarande finns med i många "lönekulturer". Trots
att det inte finns något skydd i avtalen på individnivå eller några garantier att längre
anställningstid genererar högre löner är det faktorer som spelar en stor roll i många medarbetares
bild av rättvisa. Framförallt uttrycks det som orätWist om man inte får det genomsnittliga
löneökningsutrymmet eller om någon med koftare erfarenhet för högre lön än en själv.

Marknadskrafter
En av de största utmaningarna när det gäller lönesättning handlar om perspektivet
kompetensförsörjning. Hur ska våra löner se ut i relation till omvärldens för att vi ska kunna
behålla och rekrytera personal. Det är mer än lön som påverkar vår attraktionskraft som
arbetsgivare men lönenivåer och medarbetares möjlighet till karriär- och löneutveckling finns med
som viktiga faktorer.

Omvärldens löneläge benämns i dessa sammanhang ofta som marknadskrafter och inom
nationalekonomin beskrivs att priset, i vårt fall lönerna, på marknaden styrs utifrån begreppen
tillgång och efterfrågan, Marknadskrafter påverkar i stor grad lönesättningen för oss som
arbetsgivare. Är det svårt att rekrytera medarbetare till en verksamhet kommer det påverka
lönenivån för de yrken som berörs. Vi måste med andra ord "matcha värdet av arbetskraft på

marknaden" för att kunna behålla eller rekrytera medarbetare.

Vidare ska Melleruds Kommun aktivt arbeta för att motverka osakliga skillnader i löneläget
beroende på bland annat kön, inom eller mellan yrkesgrupper. Om skillnader skulle uppstå som
kan kopplas till kön, skall en handlingsplan upprättas och skillnaderna korrigeras. Lönepolitiken
bedöms som könsneutral.
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Steg2-Likaarbeten
Melleruds Kommun har en differentierad lönesättning, vilket innebär att olika arbetsuppgifter
lönesätts i förhållande till varandra. Lönesättningen differentieras beroende på vilka
arbetsuppgifter som utförs. Medarbetare med svåra arbetsuppgifter bör ha en högre lön än
medarbetare med lättare arbetsuppgifter. Om så inte är fallet ska en saklig förklaring finnas till
varför det skiljer i lön till exempel medarbetarens prestation och marknaden.

För att kunna urskilja vilken del av lönen som är individuell (prestation) och vilken som är
differentierad (arbetsuppgifter) börjar lönekartläggningsarbetet med att gruppera samman de
medarbetare som anses utföra lika arbetsuppgifter. Genom denna åtgard förklarar inte
arbetsuppgiften varför det skiljer i lön mellan olika medarbetare inom en och samma gruppering
eftersom deras arbetsuppgifter är lika. Eventuella löneskillnader måste alltså ha sin grund i andra
faktorer.

Melleruds Kommuns tillsvidareanställda och månadsavlönade medarbetare har ingått i

lönekartläggningen. 1046 medarbetare har i kaftläggningen grupperats i 69 olika grupperingar
av medarbetare som anses utföra lika arbete, se sida 5-6 där dessa lika arbeten redovisas. Dessa
grupperingar har bedömts som att de utför tillräckligt lika arbete for att kunna grupperas
tillsammans.

I denna kartläggning har vi följt kraven i lagstiftningen att kaftlägga och analysera skillnader i lön
och lönespridning mellan kvinnor och män som utför lika arbete samt mellan kvinnodominerade
arbeten med arbeten som inte är kvinnodominerade, Analysen handlar om vi har samma villkor
som påverkar lön och lönespridning för såväl kvinnor som män.

I denna analys kan vi inledningsvis konstatera att vi har väldigt små löneskillnader mellan könen
när vi analyserar skillnader mellan individer som har lika arbete.

Resultatet av analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män som
utför lika arbete
När man analyserar löneskillnader mellan män och kvinnor i lika arbete behöver man säkerställa
att inget av könen diskrimineras. Analyserna utgår inte endast från nyckeltal utan även utifrån
den samlade lönebilden för varje grupp. Nyckeltalen kan ibland visa stora skillnader mellan könen
men lönebilden kan vara samlad och inga mönster av könsdiskriminering kan upptäckas,

Grupper som utgörs av ett enda kön lämnas utanför analysen. Det är 24 grupper i Melleruds
Kommun som av den anledningen lämnas utanför analysen. Detta innebär att granskningen har
begränsats till 45 grupper. I vissa grupper är löneskillnaderna små, dessa grupper har ändå
analyserats. I 19 grupper tjänar män mer än kvinnor och i 26 grupper tjänar kvinnorna mer än
män.

I grupper med få medarbetare är löneskillnaderna ofta kopplade till den individuella
lönesättningen. Anledningen till löneskillnaden kan vara att en enskild medarbetare har annan
kompetens än övriga i gruppen. En annan orsak kan vara skillnader i erfarenhet, En medarbetare
kan också ha en marknadspåverkan på sitt löneläge.
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Arbete
Antal
anställda

Andel
kvinnor

Andel
män

[öneskillnad
(K/M}

Administratör,
information/kom m unikation,
medborgar- och
samhällsservice 4 75,0% 25,0% 98,3%

Arbetsma rknadskonsulent 2 50,0% 50,0% 9L,3%

90,90/o 9J% 98,7%Badpersonal 1,L

3 66,7% 33,3% 8L,4yoBibliotekarie

Elevassistent 23 60,9% 39,r% 96,r%

Enhetschefer 24 79,2% 20,8% 93,9%

1.L 9,ryo 90p% 94,3%Fastighetssköta re

2 50,0% 50,oyo 96,9%Friskvå rdsa rbete

25,O% 7s,o% 67,3%Fritidsledare 4

Förva ltningschef 4 25,Oo/o 75,Oyo 99,6%

H R-Konsult 3 66,7% 33,3% 96,7%

57,1% 42,gyo 94,8%Handläggare 2T

98,2%Loka lvå rdlstäd/tvätt 32 90,6% 9,4yo

Lärare 4-6 45 88,90/o LL,r% 99,7yo

Rektor 8 62,5% 37,5% 94,3yo

Siuksköterska 25 96,O% 4,Oyo 94,2%

8 75,Oyo 25,0% 97,6%Skolarbete, annat

2 50,0% 50,0% 83,2%Studie- och yrkesvägleda re

4 50,0% 50,0o/o 9r3%
verksa mhetsleda re/samord na re

med L kod

Kommentar

Person har tidigare varit
chef och behållit del av

lönen

Jobbar delvis som

skolsköterska med spec

inriktni kiatri

myndighetschefer. Högre

a rbetsvä rderi ng.

Hantverkare, snickare

olika av arbeten

Olika avtal ab, bea

A och B Chefer

Personer med utökat
a nsva r

Förstelä ra re
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Steg 3 - Likvärdigt arbete
Nästa steg i lönekartläggningen har varit att genomföra en systematisk bedömning av de olika
arbetsuppgifterna för att bestämma de olika gruppernas förhållande till varandra. Vilka
arbetsuppgifter ställer större krav och vilka ställer lägre krav på medarbetarna? Till hjälp för denna
bedömning har ett arbetsvärderingssystem använts som tagits fram tillsammans med företaget
Sysarb. Systemet är faktorbaserat och arbetsuppgifternas krav bedöms på varje faktor utifrån
vilka krav de ställer på medarbetaren inom områdena kunskaper och färdigheter, ansvarstagande,
ansträngning och arbetsmiljö. Enligt diskrimineringslagen ska dessa områden finnas med för att
utreda vilka arbeten som är likvärdiga.

Arbetsvärderingen har resulterat i en lista där grupperingarna rangordnats utifrån de krav
arbetsuppgiften ställer, från den lägsta till den högsta. På detta sätt kan en analys av
löneskillnader genomföras mellan grupperingar som bedömts likvärdiga. Löneskillnader mellan
likvärdiga grupper beror inte på arbetet, det vill säga att den grupp som tjänar mer har svårare
arbetsuppgifter än den grupp som tjänar mindre, eftersom arbetsuppgifterna bedömts som
likvärdiga.

Resultatet av analysen av |öneskillnader mellan Iikvärdiga grupper

Analysen i denna del av lönekartläggningen utgår från kraven i lagen och dess förarbeten om att
löneskillnader mellan likvärdiga kvinnodominerade grupper och icke kvinnodominerade grupper
ska jämföras och förklaras, I de fall där en kvinnodominerad grupp tjänar mindre än en icke
kvinnodominerad yrkesgrupp måste detta förklaras med könsneutrala argument.

I Melleruds Kommuns lönekartläggning innebär ovanstående skrivning exempelvis att bland de
grupper som bedömts likvärdiga i värderingsbox 3 finns grupperna Stödassisten Outbildad och
Badpersonal. Trots att dessa grupper är likvärdiga och att det mellan dessa grupper finns en
löneskillnad så kommer inte denna skillnad att analyseras. Det beror på att bägge dessa grupper
är kvinnodominerade och att löneskillnaderna dem emellan inte anses bero på kön. Analysen
utgår endast från de fall där kvinnodominerade gruppers lönenivå är lägre än icke
kvinnodominerade gruppers lönenivå.

Därför kommer en analys att ske mellan grupperna Badpersonal och Fastighetsskötare som är
likvärdiga grupper i värderingsbox 3. Det finns en markant skillnad i lön mellan grupperna och
vårdbiträde som är en kvinnodominerad grupp tjänar mindre än fastighetsskötare (vilken inte är
kvinnodominerad). Det är detta lönekaftläggningen och analysen syftar till: att granska om
kvinnodominerade grupper tjänar mindre än likvärdiga icke kvinnodominerade grupper och om
detta beror på kön.
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Kvinnodominerat
arbete Jämförelsearbete

Medianl
ön
skillnad
kr Tagqar Kommentar

Administratör

hjälpmedelsteknin
ker har ett större
ansvar och kräver
lånq efarenhet

Jämförs med Hiälpmedelstekniker -729

Tekniker -428

Administratör,
information/komm un i kati
medboroar- och samhälls

Erfarenhet
(positiv)

hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete

Jämförs med Hiälpmedelstekniker -758

Tekniker -457

Arbetsmarknadskonsu
lent -1 019

Adm inistratör. socialtiäns

Jämfors med Hiälomedelstekniker -10

Arbetsterapeut

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Inqeniör -2845

Badoersonal

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Gata/pa rklrenhål lninq -2 300

Fastiqhetsskötare -2 665

Barnskötare

behöver se över
orsaker
hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete

Jämförs med Gata/park/renhåll ninq -L 709

Fastiqhetsskötare -2 074

Fritidsledare -574
Stödpedagog
outbildad -r 234

Hiälomedelstekniker -5 075

Lärarassistent -334

Bibliotekarie

Jämförs med
Arbetsmarknadskonsu
lent -237

Biblioteksassistent

Jämförs med Gata/park/renhållninq -1 013
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Biståndsbedömare

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med
Studie- och
vrkesväqledare -300

Handläqqare, IT -1 650

Lärare gymnasium,
yrkesämnen -6 r25
Friskvårdsarbete -3 450

Handläqqare -2295

Lärare,
praktiska/estetiska
ämnen -1 150

Boendestödiare

hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete

Jämförs med Hiälpmedelstekniker -2 559

Ekonom
Löneläget vid
rekryterinq

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -2275

Elevassistent

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Gata/pa rk/renhål lni nq -r 467

Fastiqhetsskötare -1 832

Fritidsledare -332
Stödpedagog
outbildad -992

Hiälpmedelstekniker -4 833

Lärarassistent -92

Fritidsoedaooo

Jämförs med
Studie- och
yrkesväqledare -1 812

Fritidspedagog obehörig/
obehörio

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Gata/park/renhå llninq -3 345

Fastiqhetsskötare -3 710

Fvsioteraoeut
Löneläget vid
rekryterinq

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -829

Inqeniör -3 699

Förskollärare

Alternativ
arbetsmarkn
ad

B
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Studie- och
Jämförs med -2 036

Handläqqare, IT -3 386

Lärare gymnasium,
vrkesämnen -7 86I
Friskvårdsarbete -5 186

Handläqqare -4 031

Lärare,
praktiska/estetiska
ämnen -2 886

HR-Konsult
Löneläget vid
rekryterinq

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -3 900

Friskvårdsarbete -L 225

Handläqqare -70

Kock

Alternativ
arbetsmarkn
ad

hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete

Jämförs med Gata/oark/renhållninq -3s9

Fastiqhetsskötare -724

Hiälomedelstekniker -3 725

Kurator

Alternativ
arbetsmarkn
ad, Historisk
lön

-56sJämförs med Handläqqare, IT
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -5 140

Friskvårdsarbete -2 465

Handläqqare -1 310

Lärare,
praktiska/estetiska
ämnen -165

Inqeniör -B 010

Lärare 4-5

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -2 075

Inqeniör -4 945

tärare7-9
Lärare gymnasium,
vrkesämnen -r 264Jämförs med

Inqeniör -4 t34
Lärare F-3

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -4 210

Friskvårdsarbete -1 535
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Handl re -380

Inqeniör -7 080

Lärare qvmnasium, allmå

Jämförs med Inoeniör -1 B9B

Obehöriq Lärare

Alternativ
arbetsmarkn
ad

-68Jämförs med Fastiqhetsskötare

Hiälpmedelstekniker -3 069

Personliq assistent

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Gata/oark/renhållni nq -840

-L 205Fastiqhetsskötare
Stödpedagog
outbildad -365

Hiälpmedelstekniker -4 206

SFI-lärare

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med
Lärare gymnasium,
vrkesämnen -3 025

Friskvårdsarbete -3s0

Inqeniör -5 895

Siuksköterska

Alternativ
arbetsmarkn
dd,
Löneläget vid
rekrWerinq

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -2 L75

Inoeniör -5 045

Skolarbete, annat

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Assistent Ovriqa -900

Gata/park/ren hållninq -6 435

Skolsköterska

Kompetens
(neutral),
Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med
Lärare gymnasium,
vrkesämnen -2 489

Inqeniör -5 359

Socialsekreterare

Edarenhet
(negativ),
Historisk lön
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Studie- och
Jämförs med ledare -450

Handläqqare, IT -1 800

Lärare gymnasium,
vrkesämnen -6 275

Friskvårdsarbete -3 600

Handläqqare -2 445

Lärare,
praktiska/estetiska
ämnen -1 300

Inqeniör -9 145

Speciallärare

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Inqeniör -2 321Jämförs med

Ansvar
(negativ),
Kompetens
(neutral)Specialpedaqoq

Jämförs med
Lärare gymnasium,
yrkesämnen -s9B

Inqeniör -3 468

Stödassisten Outbildad

Kompetens
(negativ),
Ansvar
(negativ),
Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Gata/park/renhållninq -5 330
Boendestödjare
Outbildad -40

Personlig assistent
outbildad -1 815

Fastiqhetsskötare -5 695

Alternativ
arbetsmarkn
ad

hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbeteStödassistent

Gata/oa rklrenhåll ninq -355Jämförs med

-720Fastiqhetsskötare

Hiälpmedelstekniker -3 721

Stödoedaooo, funKionsn

hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete

Hiälomedelstekniker -t t24Jämförs med

Tekniker -823
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Undersköterska

hjälpmedelsteknik
er har en lång
erfarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete
behöver se över
orsak till lägre
boxar

Jämförs med Gata/park/renhål lninq -r07

Fastiqhetsskötare -472

Hiälpmedelstekniker -3 473

U ndersköterska Hemvård

hjälpmedelsteknik
er har en lång
efarenhet för att
kunna utföra sitt
arbete
Behöver se över
orsaken till lägre
boxar.

Jämförs med Fastiqhetsskötare -t47

Hiälpmedelstekniker -3 148

Tekniker -2847

Vårdbiträde

Alternativ
arbetsmarkn
ad

Jämförs med Gata/oa rk/renhållnino -s 030

Personlig assistent
outbildad -1 515

Fastiqhetsskötare -5 395
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Generell analys av löneskillnader
Om man delar kommunens samtliga kvinnors medellön med männens medellön får man fram en
faktor på 99,8 o/o. Frågan är om denna löneskillnad är könsrelaterad eller om det finns andra
sakliga förklaringar till varför det skiljer i lön mellan kvinnor och män. Vid en första genomgång
av lönenivåer, lönespridning och lönestrukturer inom och mellan olika grupper av medarbetare
visar materialet på att det inte är så stora löneawikelser mellan kvinnor och män som har lika
eller likvärdiga arbeten i kommunen.

Av 69 grupper är 48 kvinnodominerade dvs. 69,6 o/o. lvtåttet för att en grupp ska räknas som
kvinnodominerad är att kvinnorna utgör minst 60 o/o av medarbetarna i gruppen. Detta mått är
satt utifrån den nationella statistiken som påvisar att om det är många kvinnor som arbetar inom
ett yrke så påverkar detta lönesättningen negativt för gruppen. Dessa 48 kvinnodominerade
grupper innehåller 74,4 o/o av kommunens medarbetare. De kvinnodominerade grupperna
innehåller alltså betydligt fler medarbetare i kartläggningen än de icke kvinnodominerade
grupperna. En förklaring till detta är att dessa grupper främst finns inom vård, omsorg samt
förskola, t.ex. undersköterskor och barnskötare, vilka utför arbeten som kräver stor bemanning.

Resultatet av arbetsvärderingen visar att de kvinnodominerade grupperna fördelar sig jämnt i

rangordningen av arbetsuppgifternas svårighetsgrad, allt från yrkesgrupper med lägre krav till
yrkesgrupper med mycket höga krav.

Vid en första analys kan man dra slutsatsen att löneskillnader förklaras av systemet för individuell
och differentierad lönesättning som tillämpas av arbetsgivaren. En grundligare analys utifrån
diskrimineringslagens krav har dock också genomförts.

13
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Handlingsplan
Eftersom årets lönekartläggning inte visade några osakliga löneskillnader innehåller
handlingsplanen inga åtgärder gällande detta. Däremot finns det en åtgard i syfte att utveckla
lönekaft läggningsprocessen.

Intern översyn för fördjupad förståelse
Yrke Ätgärd Klail Ansvarig

Assistent, administratör
och handläggare

Utred samtliga
grupper

I samband med
2022 ärs
lönekartläggning

Personalenheten

I4
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-02-02

ARENDE 4 Dnr KS 20201537

Medborgaförslag som eTjänst

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från
L5 mars 2022.

2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär
att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper.
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen
mot uppvisande av legitimation.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att,
tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av
digitala medborgarrörslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta
fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system,

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet
beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och
enhetschefen för digital seruice för framtagande av förslag till beslut som innebär
medborgarrörslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 25 januari 2022.

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgaförslag kan väckas i fullmäktige
genom komm u nens befi ntl iga e-tjä nstplattform.

Beslutsunderlag

o Arbetsutskottets beslut 2022-0L-n, S L

o Kommunallagen (2017:725)
o KommunfullmäKiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20, 5 146)
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-0L-25, S 22.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄO TSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-25

sida
5

s22 Dnr KS 20211fi7

Medborgafförslag som eTjänst

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från
15 mars 2022.

2, fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär
att medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper,
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen
mot uppvisande av legitimation.

Deltar ej

Eva Pärsson (M) deltar inte i beslutet

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att,
tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram riktlinjer för handläggningen av
digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta
fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott, Utskottet
beslutade att åtcrremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation och säkerhet och
enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär
medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets
sammanträde den 25 januari 2O22.

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgarförslag kan väckas i fullmäktige
genom komm u nens befi ntl iga e-tjänstplattform.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2022-01-11, S 1e Kommunallagen (2077:725)
o Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 20L7-t2-20, 5 146)
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-tjänst från
15 mars 2022,

2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen innebär att
medborgarförslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst, inte på papper.
Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunen
mot uppvisande av legitimation,

Beslutsgång

frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes Utd ragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Medborgadörslag som eTjänst

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1, medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in via kommunens e-
tjänst från 15 mars 2022.

2. fullmäktiges arbetsordning revideras enligt upprättat förslag. Revideringen
innebär att medborgadorslag ska lämnas in digitalt via kommunens e-

tjänst, inte på papper. Person som inte kan lämna in förslag elektroniskt
kan få hjälp med detta av kommunen mot uppvisande av legitimation.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i

uppdrag att, tillsammans med chefen för enheten för digital service, ta fram
riktlinjer för handläggningen av digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och

demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta fram en plan för hur en

implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott.
Utskottet beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation
och säkerhet och enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till
beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska

ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Ärendet består av förslag till beslut som innebär att medborgarförslag kan väckas i

fu I I mä ktige genom kom m u nens befi ntl iga e-tjä nstplattform.

Beslutsunderlag
. KSAU sammanträdesprotokoll, 2022-0I-LI, 9I
o Kommunallagen (2017:725)
r Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 2017-12-20,5 146)

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i

uppdrag att, tillsammans med chefen för enheten för digital seruice, ta fram
riktlinjer för handläggningen av digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-01-t3 K520201537

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se57
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-07-13 K520201537

demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta fram en plan for hur en

implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system.

Den 11 januari 2022 redovisades uppdraget för kommunstyrelsens arbetsutskott,

Utskottet beslutade att återremittera ärendet till enhetschefen för kommunikation

och säkerhet och enhetschefen för digital service för framtagande av förslag till
beslut som innebär medborgarförslag som e-tjänst. Redovisning av uppdraget ska

ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Analvs

Kommunallagen
Den som är folkbokförd i kommunen får, om fullmäktige har beslutat det, väcka

ärenden ifullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller unionsmedborgare
som avses i 1 kap. 5 $ andra stycket (KL 5 kap, I $).

Om fullmäktige med stöd av B kap. 1 5 KL har beslutat att medborgarförslag får
väckas, ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas (KL 5 kap.

72 g).

Möjligheten att väcka medborgarförslag i Melleruds kommun idag
Av kommunfullmäktiges arbetsordning anges att den som är folkbokförd i

kommunen får väcka högst tre ärenden i Melleruds kommunfullmäktige
(medborgarförslag).

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in skriftligt till antingen
kommunkansliet eller till fullmäktiges presidium i samband med fullmäktiges

sammanträde.

Förslag om medborgarförslag som e-tjänst
Förslaget innebär att medborgarförslag ska lämnas in via kommunens befintliga e-
tjänstplattform, Den pappersblankett som nu används tas bott,

För att detta ska vara möjligt krävs en revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning och en digital lösning. En kommunikationsinsats för att informera

medborgarna om hur de kan komma i kontakt med kommunen rekommenderas.

Inlämnade medborgarförslag som kommit in under en viss period bör
tillhandahållas på kommunens webbplats.

Följande ändring föreslås i fullmäktiges arbeBordning:

"31 5

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka högst tre ärende i fullmäktige
(medborga rförslag). Ett medborgarförslag

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.

- ska innehålla namnförtydligande, adress.-oeh telefonnummer samtsSEh e-
postadress.

- får inte ta upp ämnen av olika slag.

-V.
ffi€€ffullmäktig€-"

Sida

2 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0r-13 Ks20201537

"Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in skriftligt via kommunens e-

tjänst iges
. Den som inte kan lämna in

förslaget elektroniskt kan få hjälp med detta av kommunsVrelsens förvaltning mot
uppvisande av qiltig legitimation."

E-tjänst
Kommunen har redan en e-tjänsteplattform och att bygga en e-tjänst för att lämna

in medborgarförslag via denna tjänst är relativt enkelt och beräknas inte ta mer än

en arbetsdag. Här finns även möjlighet att lägga in en blankett som är utskrivbar

för den om inte kan använda e-tjänsten för att tillgängliggöra möjligheten att
väcka medborgarförslag. Personen får då ta hjälp av kommunstyrelsens förvaltning
för att lägga in informationen i kommunens system.

Personuppgifter som anges när de läggs in i e-tjänsten ska hanteras i enlighet med

dataskyddsförord ningens bestämmelser.

Kommunikation
Om sättet att väcka medborgarförslag ändras måste medborgarna informeras om

detta. En kommunikationsinsats är därför viktig, via media, hemsida och Facebook.

I kommunikationen bör det även ingå information om vilka sätt medborgarna kan

kontakta kommunen och när de olika kanalerna ska användas.

Ekonomiska konsekvenser
Eftersom befintlig e-tjänsteplattform kan användas krävs ingen sådan investering.

Kostnaden utgörs av personalens arbetstid och beräknas till 1 arbetsdag för
webbtekniker och 2 arbetsdagar för kommunikatören.

Sammanfattning
Det är relativt lätt att lägga in medborgarförslag i befintlig e-tjänsteplattform. En

revidering av $ 31 i fullmäktiges arbetsordning behövs. För att informera

medborgarna om hur de kan kontakta kommunen och när vilken kanal lämpar sig

bäst behöver även en informationsinsats genomföras.

Sida

3 (3)

Karl Olof Petersson

Kommunchef
Torbjörn Svedung

Enhetschef Digital service
+46703991934
torbjorn,sved ung@ mellerud.se

Anna Granlund
Enhetschef kommunikation och

säkerhet
0530-18118
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till
Chefssekreteraren
Enhetschef digital service
Enhetschef kommunikation och säkerhet
Webbtekniker
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-01-tt

Dnr KS 20201537

sida
4

sr
Medborgaförslag som eTjänst

Arbetsutskottets besl ut

Arbetsutskottet besl uta r att

1. åtcrrcmittcra ärcndct till enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och enhetschefen
för Digital seruice för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som
e-tjänst,

2. redovisning uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Deltar ej

Eva pärsson (M) delar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade ge enhetschefen för kommunikation och säkerhet i uppdrag att,
tillsammans med chefen för enheten för digital seruice, ta fram riktlinjer för handläggningen av
digitala medborgarförslag utifrån laglighets- och demokratiaspekterna i kommunallagen samt ta
fram en plan för hur en implementering ska kunna ske vid övergång från nuvarande system,

I föreliggande förslag (PM) presenteras fyra förslag till hantering av förslag från medborgare.
Innebörd, fördelar, konsekvenser och handlingsplan presenteras för de olika förslagen. Ett
femte alternativ har förkastats på grund av att det inte är förenligt med kommunallagens
principer.

Beslutsundedag

o PM Utredning med anledning av ärende om medborgarförslag som e-tjänst
. Kommunstyrelsens beslut 2020-L2-02, S 275
. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-IL-L7, 9 372
r Tjänsteskrivelse från chef EDS 2020-11-05
o Kommunallagen (20L7:725)
. Kommunfullmäktiges arbetsordning i Mellerud (KF 20L7-I2-20,9146)
o Mailkorrespondens med Axel Danielsson
. Samtal med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner
r Information om e-förslag, medborgarförslag och fullmäktiges arbetsordning från

kommunerna: Karlstad, Vänersborg, Bengtsfors, Strängnäs, Kalmar, Växjö, Gnesta och
Mjölby

r Projekt medborgardialog E-förslag steg för steg, SKR (dåvarande SKL) 2014
o Kommunstyrelseförua ltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet till enhetschefen för Kommunikation och säkerhet och enhetschefen
för Digital service för framtagande av förslag till beslut som innebär medborgarförslag som
e-tjänst.

2, redovisning uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 januari 2022.

Ju Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2022-0L-Lr

sida
5

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Beslutet skickas till
Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet
Enhetschefen för Digital service

Ju Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ARENDE 5 Dnr KS 2022136

Ådig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra till ordföranden att godkänna föreliggande redovisning,

2. årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfaftning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-L7, g 138) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Beslutsunderlag

. Äflig uppföljning (föredras vid sammanträdet).
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2022-0L-25, S 2L.
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METLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

s21

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-25

Dnr KS 2022136

sida
4

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra till ordföranden att godkänna föreliggande redovisning.

2. årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen,

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-I7, g 138) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Beslutsunderlag

. Ädig uppföljning (föredras vid sammanträdet).
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. uppdra till ordföranden att godkänna föreliggande redovisning,

2. årlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges sorn rapport till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-Or-78

Änrruoe r Dnr KS 2022136

Ådig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021-

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna föreliggande redovisning.

2. trlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap 2021 avges som rapport till
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-L7, S 138) svarar
kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Beslutsunderlag

. Ådig uppföljning (föredras vid sammanträdet).
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltni ngen

Datum Diarienummer
2022-0L-r3 K52022136

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Ärlig uppföljning av kommunernas krisberedskap 2021-

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner föreliggande redovisning.

2. Beslutar att Ärlig redovisning av kommunernas arbete med krisberedskap
2021 avges som rapport till Länsstyrelsen iVästra Götaland.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna ska genomföra en årlig rapportering av krisberedskapsarbetet till
Länsstyrelsen.

Enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i Melleruds kommun (KF 2021-11-17, g
138) svarar kommunstyrelsen för denna uppföljning och rapportering.

Beslutsunderlag
. Ådig uppföljning (föredras vid sammanträdet).

Beskrivning av ärendet
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, som tecknats
mellan staten, företrädd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) reglerar ersättning och uppgifter och
därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden.

MSB har utarbetat anvisningar för hur uppföljning av kommunernas krisberedskap
ska gå till. Redovisningen ska göras senast den 15 februari2022.

202I är också ett år som präglats av arbetet med covid-l9, Betydande tid har
ägnats åt denna hantering, Även om inledningen av hösten såg något ljusare ut
har samtidigt planerade aktiviteter inom arbetsområdet fått anpassas eller skjutas
på framtiden.

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförvaltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148865
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-01-t3 K52022136

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Sida

2 (2)

66



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-02-02

ARENDE 6 Dnr KS 20211235

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utbyte av
stenplattor ba kom seruiceh uset

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av
stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 20 april202L om kommunens godkännande av en
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset. Investeringskostnaden
beräknades uppgå till 25 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 202L, 9101, att godkänna en investering avseende
utbyte av stenplattor bakom servicehusettill ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor),
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 101,
. Slutredovisning av investering.
. Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-0t-25, 9 26.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-07-25

sida
9

S 26 Dnr KS 202L1235

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i utbyte av
sten plattor bakom senriceh uset

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av
stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 20 april202t om kommunens godkännande av en
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset. Investeringskostnaden
beräknades uppgå till 25 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, 9101, att godkänna en investering avseende
utbyte av stenplattor bakom seruicehusettill ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år,

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, S 101.
o Slutredovisning av investering.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av
genomförd investering avseende utbyte av stenplattor bakom seruicehuset till ett belopp av
22 800 kronor exklusive moms.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Sam häl lsbygg nadschefen

Enhebchef Fjärruärmeffastighet

Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-01-03 KS2O2U235

Peter Mossberg

Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter, mossberg@mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende
utbyte av stenplattor bakom servicehuset

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende utbyte av
stenplattor bakom servicehuset till ett belopp av 22 800 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 20 april202I om kommunens godkännande av en
investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset. Investeringskostnaden
beräknades uppgå till 25 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj202L,5 101, att godkänna en investering avseende
utbyte av stenplattor bakom servicehusettill ett belopp av 25 tkr (25 000 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, g 101
. Slutredovisning av investering.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-148869
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VITA SANDAR Mellerud 202L-L2-L7

Kom m u nstyrelsen

Melleruds Kommun

Redovisning av stenläggning bakom servicehustet.

lnvesteringen har utförts under våren 2021och beloppet blev

22 8O0:-, exl moms.

J-b

Se bifosad faktura.'a?<7 //.-4
Jonas Westman

Vita Sandars Camping AB
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Faktu ra

Vita Sandars Camping 1

46493 Mellerud

Sverige

Vår referens

Betalningsvillkor

Förfallodatum

Dröjsmålsränta

Vaidas Akunis

30 dagar

2021-05-23

1,Vo

Fakturadatum

Fakturanr

ocR

Sida 1(1)

2021-A4-23

522
52258

Kundnr 83

Benämning Lev ant Enhet Ä-pris Summa

Faktura för arbete utfört under 2021-04-07 -

2021-0+09

Vita Sandar Camping

Stenläggning vid servicehuset

pris enl ök.

Arbete

Plattor

1,00

1,00

st

St

18 000,00

4 800,00

18 000,00

4 800,00

ANMÄRKNING PÅ DENNA FAKTURAN SKA GöRAS INoM 5 DAGAR

Exkl. moms

22 800,00

Moms

5 700,00

Totalt

28 500,00

ATT BETALA

sEK 28 500,00

Moms 257o 5 700,00 (22 800,00)

Adress

Vaidas Bygg o Mark AB

Torpgatan 21

46432 Mellerud

Sverige

IBAN SE89 6000 0000 0009 6457 1498 BtC HANDSESS

Telefon

076"100 00 63

E-post

vaidas-25@yahoo.se

Webbadress

www.byggmarkab.se

Bankgiro
4s2-909s

Organisationsnr

559046-9200

Momsreg. nr

sE559046920001

Godkänd för F-skatt
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
15

s 1o1 Dnr KS 202L1235

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende utbyte
av stenplattor bakom seruicehuset

Kommunstyrelsens beslut

Kornmunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp

av 25 tkr (25 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april2027 ansökt om att kommunen godkänner en

investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset.

Investeringskostnaden beräknas uppgå titt 25 tkr. Begärd avskivningstid är 20 år.

Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att gå på

25 tkr.

Beslutsunderlag

r Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB

o Kommunstyrelseförualtni ngens $ä nstes krivelse
. Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, S 155

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen besl utar att

1. godkänna en investering avseende utbyte av stenplattor bakom servicehuset till ett belopp

av 25 tkr (25 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av

investeringen,

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Sam hällsbygg nadsdrcfen
Ekonom samhällsbyggnadsfövaftningen

Justera Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-02-02

ARENDE 7 Dnr KS 202L1236

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt
marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 5 maj 2021 om kommunens godkännande av en
investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk. Investeringskostnaden
beräknades uppgå till 35 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 202L, 5102, att godkänna en investering avseende
nytt marKegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 102.
. Slutredovisning av investering.
. Samhällsbygg nadsförualtningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2022-0I-25, 9 27.

73



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

s27

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-25

Dnr KS 202U236

sida
10

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt
marKegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 5 maj 2021 om kommunens godkännande av en
investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk. Investeringskostnaden
beräknades uppgå till 35 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 202L, 5102, att godkänna en investering avseende
nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 102.
o Slutredovisning av investering.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammantrådet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av
genomförd investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av
32 023 kronor exklusive moms.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

n Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering avseende nytt
marktegel bredvid garage I glasskiosk

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende nytt
marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 32 023 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 5 maj 202L om kommunens godkännande av en

investering avseende nytt marktegel bredvid garage/glasskiosk. Investeringskostnaden
beräknades uppgå till 35 000 kronor. Begärd avskrivningstid var 20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, g 102, att godkänna en investering avseende
nytt marktegel bredvid garage/glasskiosktill ett belopp av 35 tkr (35 000 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2021-05-05, 5 102
. Slutredovisning av investering.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Sam hä I lsbygg nadschefen

Enhetschef Fjärruärmefastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0t-17 KS 20211236

Peter Mossberg

En hetschef Fastig heter/fjä rrvä rme
0s30-181 89
peter. mossberg @ mel lerud. 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.se75
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VITA SANDAR Mellerud 2O2[-L2-L7

Redovisning av marktegel vid glasskiosk/ garage.

lnvesteringen har utförts under våren 2O2L och beloppet blev

r&

32023:-, exl moms.

Se bifosade faktu ror..

7e'?ia+/4
Jonas westman

Vita Sandars Camping AB
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Faktura

Vita Sandars Camping 1

46493 Mellerud

Sverige

Vår referens

Betalningsvillkor

Förfallodatum

Dröjsmålsränta

Vaidas Akunis

30 dagar

2021-06-15

15v,

Fakturadatum

Fakturanr

0cR

Sida 1 (1)

2021-05-16

539

s3959

#ffiFS BYcc & MARK

Mff'AEAB

Kundnr 83

Benämning Lev ant Enhet A-pris Summa

Faktura för arbete utfört under 2021'04-19 -

2021-05-03

Vita Sandar Camping

Stenläggning vid Glasskiosk

pris enl ök. 1,00 St 19 200,00 19 200,00

ANMÄRKNING PÅ DENNA FAKTURAN SKA GÖRAS INOM 5 DAGAR

Exkl. moms

19 200,00

Moms

4 800,00

Totalt

24 000,00

ATT BETALA

sEK 24 000,00

Moms 257o 4 800,00 (19 200,00)

Adress

Vaidas Bygg o Mark AB

Torpgatan 21

46432 Mellerud

Sverige

Telefon

076-1 00 00 63

E-post

vaidas-25@yahoo.se

Webbadress

www.byggmarkab.se

tBAN SE89 6000 0000 0009 6457 1498 BIC HANDSESS

Bankgiro Organisationsnr

4s2-9095 559046-9200

Momsreg. nr

sE559046920001

Godkänd för F-skatt
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iOPTImERA,.'' FAKTURA Sida: I (l)

Fakturadatum 2021-04'19 Faktura/ocR-nr 39637608

Förfallodatum 2O21'O5'2O Kundnr 105059

Kund

VITA SANNARS CAMPING AB
BOX 14

464 21 MELLERUD

Bygghandel för proffs
Box 11076 / 161 11 Bromma

Mottagare

nr 5564256450

Efter förfallodaoen debiterås dröismålsränta med 8,OOo/o ränta + referensränta
Anmärkningar ej qjorda inom 8 dågar efter fakturans datum godkännes ej, För returnerade lagervåror avdrages 2Oolo jämte eventuella returfrakter

Postadress catuadress Telefon org.nrlF-skatt BankgifO
Optimera Svenska AB Långsatan 76 os3o'7ss2oo ss61e3-8134 366-5148
Optimera Mellerud Telefax VAT No

464 33 Mellerud O53O-75524O SE556193813401
Godkänd lör F-skatt
Styrelsens säte: Malmö

rilft.t )l

h#å

Ej uthämt/lever HÄmfnS FS nr 874339-01 78/2 Yär ref THoMAS SrnöNsfRC
Er ref JONAS

A 10 004213366
TRoJA nöoNtx 21ox14ox5o
IIARKSTEN ANTIK HELSTEN 34/KVM

20 903075
LASTPALL BENDERS SPECIAL

KRED VID RETUR 88,00 EXKL MOMS

2450 ,0 5T 4 ,09 10020,50

A

\
qli

7,0 ST 145,00 1015 ,00

A 30 9018
FRAKT FRAN BENDERS FABRIK

TILL OPTIMERA MELLERUD

v(ft
8,900 TON 165 ,00

Totalt följesedel

78/4 Vär ref JANNE LINDBERG

1458,50

12504,00

Lev.dat 210416 ttÄmrns F5 nr 924847-0L
Er ref GOSTA

N 10 00534582s
BORRSET l'4ETALL H55-G 19ST 1,0 sET 319,00

Totalt följesedel
3 19 ,00
319,00

För köp av varor gäl1er 0ptimeras a1lmänna försälj ni ngsvi ttkor

(0AF-Lokala byggare) om i nget annat särski lt avtalats

Moms o/o

25,OO

Moms kronor

3 205,76
öresutj.

o,24
Att betala

16 O29,OO ser
Faktu raåvgift Summa exkl.moms

2 A23,OO

Betalkod för bankapp
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MAT{TRADESPROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2021-05-05

sida
16

5 1O2 Dnr KS 2A2L1236

Vita Sandarc Camping - godkånnande av investering aYseende nytt
marktegel bredvid garage/ glasskiosk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen belutar att

1. godkinna en investering avseende nytt marktegel bredvid garagelglasskiosk till ett
belopp av 35 tkr (35 000 kronor).

Z" ge samhältsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning

av investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sam manfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 20 april 2021 ansökt om att kommunen godkänner en

investering avseende nytt rnarktryel bredvid garagelglasskiosk.

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 35 tkr. Begärd avskrivningstid är 20 år.

Arrendatorn har fått en muntlig prisuppgift från byggföretaget att kostnaden kommer att 9å
på 3s tkr.

Beslutsunderlag

r Skrivelse rned bilagor från Vita Sandars Camping AB

r Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2021-05-04.5 156

Förclag till besl3tt på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Ander:sson {C}: Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunslyrelsen beslutar att

1. godkinna en investering avseende nytt marKegel bredvid garage/glasskiosk till ett
belopp av 35 tkr (35 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning

av investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Eeslutsgång

Ordförande fågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Samhåills$6gna&cHen
Ekonom samhiillsbt4gnadsft ilaltningen

t""t'"",|W4rå{; Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

Änenoe g Dnr KS 20ZU4l7

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 1 juli 202L om kommunens godkännande
av en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280).
Investeringskostnaden beräknades uppgå till 390 000 kronor. Begärd avskrivningstid var
20 år.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 202L, S L72, aft godkänna en investering avseende
hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 33t,2 tkr (331 200 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2021-08-11, S L72.
. Slutredovisning av investering.
r Samhä llsbygg nadsförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-0L-25, 9 28.
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MELTERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOTL
Sammanträdesdatum
2022-0t-25

sida
11

528 Dnr KS 202I14t7

Vita Sandars Camping - slutredovisning av investering i hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den 1 juli 202I om kommunens godkännande
av en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280).
Investeringskostnaden beräknades uppgå till 390 000 kronor. Begärd avskrivningstid var
20 är.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 202L,5172, att godkänna en investering avseende
hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331,2 tkr (331 200 kronor).
Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 202I-08-Ll, 5 I72.
. Slutreclovisning av investering,
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av
genomförd investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett
belopp av 331 200 kronor exklusive moms.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB

Sam hällsbygg nadschefen

Enhebchef Fjärruärmefastighet
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbyggnadsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-0r-03 KS 202U4r7

Peter Mossberg
Enhetschef Fastig heter/tjärrvärme
0530-181 89
peter. mossberg@ mellerud. se

Sida

1(1)

Kommunstyrelsen

Vita Sandars Camping - godkännande av investering i hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av genomförd investering avseende hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 331 200 kronor exklusive moms.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB ansökte den l juli 2021 om kommunens godkännande
av en investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280).
investeringskostnaden beräknades uppgå till 390 000 kronor. Begärd avskrivningstid var
20 är.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 202I, S 172, aft godkänna en investering
avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett belopp av 390 tkr
(390 000 kronor). Avskrivningstiden beslöts till 20 år.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 202L-08-It, S t72.
o Slutredovisning av investering.

Postadress
Melleruds kommun

Sa m häl I sbyg g nadsförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148882
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- Mark & Entreprenad AB.
Oscarssons Mark & EnheprenadAB
Sapphultsgatan 5
464 34 Mellerud

åAd

Faktura

Q 8lsbil.ä0915

Er referens
Ert ordernr

Leveransvillkor
Leveranssåft

Jonas

Fakturaadress

Vår referens
Driifsmålsränta

Vita Sandars Camping Aktiebolag
BOX 14

464 21 MELLERUD

Martin

15,40%

Förfallodatum (30 dagar netto)
Bankgiro

ATT BETALASEK

Fakturadatum
Fakturanummer
Kundnummer

2021-10-19

331 8

556425-645A

2021-11-18

877-4184

414 000,00

Artnr Benämning Awik leverånsdatum Antal Enh Ä-prls Summa

200

200

36 st Husbilsplatser vid Vita Sandars Camping

Enligt Anbud

Entreprenörsarvode'l 5%

Anmärkningar på fakturan skall ske inom 8 dagar från
fakturadatum.

'l Styck

1 Styck

288 000,00

43 200,00

288 000,00

43 200,00

Netto 331 200,00

Moms %

25o/o

Momsunderlag

331 200,00

Moms

82 800,00

Moms kr 82 800,00

ATT BETALA 414 000,00

Tel:0530-41100
info@oscarssonsmark. se

www.oscarssonsmark.se

Företagets såte: Mellerud

Bankgiro: 8774184

VAT-nr: SE5564 1 451 900 1

Godkånd för F-skatt

QR-kod för betalning
Läs mer om QR-kod och hur
du kan använda den på
www.usingqr.se
eller kontakta din bank.
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MAI{TRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-08-11

sida
7

g 172 Dnr KS 2OZL|4L7

Vita Sandans Camping - godkånnande av investering i hårdgörande
av ytor för husbilsplatser (245-280)
Kommunstyrelsens beslut

Komrnunstyrelsen beslutar att

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett
belopp av 390 tkr (390 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Sammanfattning av ärendet

Enligrt gällande arrendeaWal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska

kommunen lämna medgivande till en investering.

Vita Sandars Camping AB har den 1 juli 2021 ansöK om att kommunen godkiinner en
investering avseende hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280).

Investeringskostnaden beräknas uppgå till 390 tkr. Begärd avskrivningstidär 2A är.

Eeslutsunderlag

. Skrivelse med bilagor från Vita Sandars Camping AB.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens $änsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 9246.

Förclag till beslut på sammantrådet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): BiFall till arbetsutskottets förslag enligt fö$ande:

Kommunstyrelsen beslubr att

1. godkänna en investering avseende i hårdgörande av ytor för husbilsplatser (245-280) till ett
belopp av 390 tkr (390 000 kronor).

2. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av
investeringen.

3. avskrivningstiden ska vara 20 år.

Eeslutsgång

Ordförande frägar pä förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Vita Sandars Camping AB
Samhä llsbygg nadschefen
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-O2-O2

Änrnor g Dnr KS 2022/37

Markpris kvafteret Trädgårdsmästaren m.fl.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m,fl. tillämpa ett
markpris på:

1. Område 1: 100 krlkvm

2. Område 2: 120 krlkvm

Sammanfattning av ärendet

Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för
verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet
anbudsfödarande.

Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på kvarteret Trädgårdsmästaren m.fl,
i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Fastighetsenheten.

Ett förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram.

Beslutsunderlag

. Fastighetsvärdering, Z02L-L2-3L (Svefa)

. Karta

. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-0L-25, 5 29.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-0r-25

sida
t2

52e Dnr KS 2022137

Markpris kvafteret Trädgårdsmästaren m.fl.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att på kvarteret Trädgårdsmästaren m,fl. tillämpa ett
markpris på:

1. Område 1: 100 krlkvm

2. Område 2: 120 kr/kvm

Sammänfattning av ärendet

Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för
verksamheter fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet
anbudsföfarande,

Ett vä rdeutlåta nde gä I la nde verksamhetsma rken på kva rteret Trädgå rdsmästa ren m.fl
i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av Fastighetsenheten.

Ett förslag på markpris (pris/kvm tomtyta) har tagits fram,

Beslutsunderlag

. Fastighetsvärdering, 202I-L2-3L (Svefa)
o Karta
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att på kvarteret
Trädgårdsmästaren m.fl. tillämpa ett markpris på:

1. Område 1: 100 krlkvm

2. Område2: 120 krlkvm

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes si Utdragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0r-L4 KS 2022137

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Markpris Kv. Trädgårdsmästaren m.fl

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att på Kv, Trädgårdsmästaren m.fl tillämpa ett
markpris på:

1, Område 1: 100 krlkvm

2. Område 2: 120 krlkvm

Sammanfattning av ärendet
Enligt antagna riktlinjer i Melleruds Kommun ska marknadsvärdet gällande mark för
verksamheter fastställas genom en opartisk experWärdering eller genom ett öppet
anbudsförfarande.

Ett värdeutlåtande gällande verksamhetsmarken på

Kv, Trädgårdsmästaren m.fl i Mellerud har utförts av Svefa AB på uppdrag av
Fastighetsenheten.

Ett förlag på markpris (pris/kvm tomffta) har tagits fram.

Beslutsunderlag

Fastig hetsvärderi ng, 202I- I2-3I (Svefa )

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Den 23 juni 2021 antogs riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och vid
försäljning av kommunägda fastigheter i Melleruds Kommun. I riktlinjerna framgår
att Kommunen har att säkerställa att mark inte säljs till ett pris som ligger under
marknadsvärdet. Vid försäljning av mark för verksamheter ska marknadsvärdet

fastställas genom en opartisk expertvärdering eller genom ett öppet
anbudsförfarande, För att säkerställa marknadsvärdet ska även det fastställda
priset kontrolleras var fjärde år genom en opartisk värdering.

Fastighetsenheten har låtit uppdra till Svefa att göra en fastighetsvärdering av

verkamhetsmarken på fv, Trädgårdsmästaren m.fl i Melleruds tätort.

Den värderade marken omfattas av två olika detaljplaner. Detaljplan för utbyggnad
av Holm 1:10 m.fl från 1991-03-22och detaljplan för Kv. Spjutet från2017-lI-22.

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148888
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1. Område 1, cirka 8500 kvm

2. Område 2, cirka 6000 kvm

Peter Mossberg

Enhetschef Fastighet och Fjärruärme

Beslutet skickas till
Fastighetsenheten

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-0t-t4 K52022/37

Sida

2 (2)

Område 1: 100 kr/kvm

Område 1 består av tre olika markområden.

o Fastigheten Mellerud 1:124 samt del av fastigheterna Mellerud I:206,
t:257 och I:256. Längs med E 45. Markanvändning enligt detaljplan är
handel med skrymmande varor, småindustri, hantverk och kontor, ej
störande verksamheter. Området är cirka 4000 kvm stort.

. Del av fastigheten Holm 1:65. Söder om Holmsgatan, Markanvändning
enligt detaljplan är verksamheter, vårdcentral, sjukgymnastik och kontor.
Området är cirka 2500 kvm stort.

o Del av fastigheten Holm 1:58. Norr om Holmsgatan. Markanvändning
enligt detaljplan är småindustri och hanWer( ej störande verksamheter.
Området är cirka 2000 kvm stort.

Område 2: 120 kr/kvm

Fastigheten Trädgårdsmästaren 2. Längs med E 45. Markanvändning enligt
detaljplan är handel med skrymmande varor, småindustri, hantverk och kontor, ej
störande verksamhet. Området är cirka 6000 kvm stort.

Ekonomiska konsekvenser

Intäkt vid försäljning av verkamhetsmark enligt det bedömda marknadsvärdet:

850 000 kr

720 000 kr

Total intäkt för försäljning av verksamhetsmark enligt förslaget på markpris på Kv
Trädgårdsmästaren m.fl blir cirka 1 570 000 kr

Slutsats

Fastig hetsen heten föreslå r komm u nf u I I mäktige att fastslå ma rkpris för
Kv, Trädgå rdsmästa ren m.fl enl igt utförd oberoende expertvä rderi ng,

Bilaga : Karta och fastig hetsvärdering (Svefa)

Caroline Falk
Handläggare
0530-181 75

c.falk@mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSIISTA

2022-O2-O2

Änenor ro Dnr KS 2022/47

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frylwalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Sammanfattning av ärendet

Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun gällande en
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget
Frykvalla Sunnanå AB.

Anledningen till överlåtelsen är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i projektet
Sunnanå och i bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Frykvalla Sunnanå AB blir då ett renodlat bolag
för projektet Sunnanå.

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade villkor.

Beslutsunderlag

. överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå
Lagunen.

. Samhällsbyggnadsföwaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-01-25, g 30.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-01-25

sida
13

s30 Dnr KS 2022147

Exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen -
överlåtelse

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande
Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB

Sammanfattning av ärendet

Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun gällande en
överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen till bolaget
Frykvalla Sunnanå AB.

Anledningen till överlåtelsen är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i projektet
Sunnanå och i bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Frylaralla Sunnanå AB blir då ett renodlat bolag
för projektet Sunnanå.

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade villkor.

Beslutsunderlag

. Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och Sunnanå
Lagunen.

. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn ingens tjä nsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en överlåtelse
av exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla
Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utd ragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

Sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-0r-2r Ks 2022147

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Kommunstyrelsen

Exploatering Sunnanå

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna en överlåtelse av
exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen från Frykvalla

Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Sammanfattning av ärendet
Frykvalla Förvaltning AB har inkommit med en förfrågan till Melleruds kommun
gällande en överlåtelse av gällande exploateringsavtal för Sunnanå Hamn och
Sunnanå Lagunen till bolaget Frykvalla Sunnanå AB.

Anledningen till överlåtelsen är att G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i

projektet Sunnanå och i bolaget Frykvalla Sunnanå AB. Frykvalla Sunnanå AB blir
då ett renodlat bolag för projektet Sunnanå.

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade
villkor.

Beslutsunderlag

Överlåtelse av exploateringsavtal angående exploatering av Sunnanå Hamn och
Sunnanå Lagunen.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund:

2002-08-19 tecknades ett ramavtal mellan Melleruds kommun och Karl-Erik
Nilsson, personnummer 19400517-4638, med enskild firma Fastighetsmäkleri i

Hovås, avseende exploatering av ett område benämnt Sunnanå Lagunen.

2004-07-05 tecknades ett exploateringsavtal mellan Melleruds Kommun och

Sjötomta Fastighets AB, 556635-8536, avseende exploatering av ett område
benämnt Sunnanå Hamn.

Frykvalla Förvaltning AB och Melleruds Kommun ingick 2005-11-25 ett avtal
gällande exploatering av både Sunnanå Hamn och Sunnanå Lagunen. Detta avtal
innebar att Frykvalla Förvaltning AB inträdde i Sjötomtas Fastighets AB respektive
Karl-Erik Nilssons ställe i exploaterings respektive ramavtalet. Avtalet som
tecknades 2005-11-25 innehöll vissa förtydliganden, tillägg och ändringar i

Postadress
Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148893
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Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Samhä llsbygg nadsforvaltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0r-21 KS 2022147

Sida
2 (2)

förhållande till tidigare avtal. 2010-03-25 tecknade Melleruds Kommun och
Frykvalla Förvaltning AB ett tillägg till exploateringsavtalet.

Frykvalla Förvaltning AB inkommer med en förfrågan till Melleruds kommun
gällande en överlåtelse av gällande exploateringsavtal. Anledningen till det är att
G-G Gruppen kommer att gå in som delägare i projektet Sunnanå och i bolaget
Frykvalla Sunnanå AB. Frykvalla Förvaltnings AB innehåller fler fastigheter än de i

Sunnanå vilket medför att det inte är lämpligt för G-G Gruppen att tillträda som
delägare i det bolaget. Frykvalla Sunnanå AB blir då ett renodlat bolag för projektet
Sunnanå, men är precis som Frykvalla Förvaltning AB ett dotterbolag till Orvelin
Gruppen.

Exploateringsavtalet ska överlåtas till Frykvalla Sunnanå AB med oförändrade
villkor.

Slutsats:

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att
godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet gällande Sunnanå Hamn och
Sunnanå Lagunen från Frykvalla Förvaltning AB till Frykvalla Sunnanå AB.

Bilaga : Överlåtelseavta I

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet och Fjärrvärme

Caroline Falk

Handläggare

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbygg nadschefen, E n hetschefen Fastig het och Fjä rrvä rme
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ÄRENDE 11 Dnr KS 2022159

Åsebro skola - projektering av permanent tillbyggnad av skola

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt " Äsebro Skola projektering
av permanent tillbyggnad av skola", redovisas när projektet färdigställts.

2. utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr avseende projektet förstudie Åsebro
förskola. Anslaget fina nsieras genom m i nskad likvid itet.

Sammanfaftning av ärendet

För att kunna börja planera och projektera en permanent tillbyggnad av Äsebro skola vill

samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om medel på 500 000kr. Dessa ska användas för att
upphandla en konsultgrupp som ska utreda möjligheten samt utforma ett förfrågningsunderlag

för upphandling av en totalentreprenad.

Samhällsbyggnad återkommer efter projekterings och upphandlingsfasen med en

redovisning för kostnadsbilden av utbyggnad av Äsebro skola och begäran om

investeringsmedel för 2022. Resterande utgifter för 2023 beaktas i 2023 år investeringsplan.

Om beslut tas för att genomföra projektet kommer en investeringskostnad på ca 2 miljoner att
belasta 2022 investeringsbudget. Detaljerade kalkyler tas fram under projekteringsfasen.

Beslutsunderlag

o Underlag från verksamheten Åsebro skola/förskola
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjä nsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den I februari 2022.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I ls bygg nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-01-27 KS 2022159

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Åsebro Skola projektering av permanent tillbyggnad av skola

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt "Asebro Skola
projektering av permanent tillbyggnad av skola", redovisas när projektet
färdigställts.

2. Utöka investeringsplanen för 2022 med 500 tkr
avseende projektet förstudie Åsebro förskola. Anslaget finansieras genom
minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna börja planera och projektera en permanent tillbyggnad av Äsebro
skola vill samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om medel på 500 000kr. Dessa

ska användas för att upphandla en konsultgrupp som ska utreda möjligheten samt
utforma ett förfrågningsunderlag för upphandling av en totalentreprenad.

Samhällsbyggnad återkommer efter projekterings och upphandlingsfasen med en
redovisning för kostnadsbilden av utbyggnad av Äsebro skola och begäran om
investeringsmedel för 2022. Resterande utgifter för 2023 beaktas i 2023
år investeringsplan.

Om beslut tas för att genomföra projektet kommer en investeringskostnad p3 ca 2
miljoner att belasta 2022 investeringsbudget. Detaljerade kalkyler tas fram under
projekteringsfasen.

Beslutsunderlag

Underlag inför möte ll januari-22 Lena Andersson dat2021-L2-30

Beskrivning av ärendet
Äsebro har sett ett ökat behov av barnomsorgsplatser de senaste åren både på

förskola och fritidshem. Beskrivet i bifogat underlag från verksamheten.

Postadress
Melleruds kommun

Samhållsbyggnadsförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148896
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Samhällsbygg nadschefen
Ekonom samhällsbyggnad
Fastighetschef

Tjänsteskrivelse

Samhällsbygg nadsförualtni ngen

Datum Diarienummer
2022-01-27 KS 2022159

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77

linda. hamrin@mellerud.se

Sida

2 (2)
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202r-72-30

Underlag från verksamheten, Äsebro skola/förskola. inför beslut om
tillbygenad

Blivande förskoleklasser i Åsebro har jag redovisat nedan. (Räknat på de barn som
redan är inskrivna i förskolan hos oss) Det tillkomrner som regel alltid några barn
utöver nedanstående på grund av ett aktivt val av vårdnadshavare i Melleruds
kommun som önskar placera sitt barn i Äsebro samt inflyttning till närområdet.

Kommande F-klasser:

Läsår: Antal inskrirma i Äsebro idag:
,to /,>,t 15

23/24 15

24/25 13

zs/26 t2
z6/zz 11

Vi har sett ett ökat behov av barnomsorgsplatser de senaste åren både på förskola och
fritidshem. (Högre nyttjandegrad än tidigare) Som ett exempel är alla elever utom en
inskrirma på fritids i klasserna förskoleklass t.o.m. åk S. Vi tror att det kommer att
fortsätta så och därmed kvarstår och ökar behovet av lokaler i Äsebro. Idag nyttjas
lokaler i skolan som ej är optimala för undervisning då de både är små och inte
ändamålsenliga. (Biblioteksdel, grupprum, förrådslokal, kontor mm) Vid en
utbyggnad skulle de mindre skollokalerna kunna nyttjas så som de var tänkta från
början, till kontor/grupprum mm och vi kan då ha klassrum som rymmer ca. 15-20
elever i alla årskurser. Hittills har det varit ett väldigt ojämnt barnantal i skolans
klasser i Åsebro och därför har vi valt att arbeta i B-form, främst av ekonomiska skäl.
Framöver med ett mer stabilt antal elever i åldersgrupperna vore det önskvärt att alla
klasser kan ha sitt eget klassrum och i stället ha några större klassrum där man kan få
piats att slå ihop grupper vid behov, de rummen behöver klara 3o elever, en
fritidsgrupp på samma antal eller en förskoleavdelning motsvarande ca. zo barn.

Under våren zo22 ser det ut som nedan

Klass Antal
Äk6 8
Äks 18

Äk+ 14

Äks I
Äkz 1B

Äkr 12

F-klass 14

Klass 5-6 delar klassrum idag och det gör även

klass 2-3 stora delar av veckan. Däremot

behövs delningsrum då alla årskurser inte har

samma timplan med samma ämnen rakt över.

Alltså behövs en lokal för alla klasser på skolan

vid olika tillfällen under veckan.

Framöver när varje årskull blir ca: 15 barn kommer klassrum och förskolelokaler inte
räcka till. Då kan vi inte längre slå ihop klasser/grupper i samma utsträckning
eftersom nuvarande rum inte r)'rnmer så stora grupper som 25-30 elever. Förskolans
lokaler är i nuläget anpassade för max firra avdeiningar med allt frän to-zz barn och
detta är inte optimalt. Ska vi fi'amöver ha ca: 7S-Bo barn på förskoian behövs fem
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202r-L2-30

avdelningar; en femårsgrupp och fyra r-4-årsavdelningar med minst 15 barn i varje.
På förskolan finns i mitten av januari 64 barn inskrivna fördelade enligt nedan:

Avdelning Antal inskrivna barn
Fiärilen 22
Puppan L7

Gula larven 13

Gröna larven 12

Idag (So/rz zozt) ser kölistan ut så här:

Månad Antal i kö
Februari 2
Mars 4
April 2
Mai o
Juni I
Juli STANGT
Augusti 3

Det enda vi med säkerhet kan sdga är fyra månader framåt från dagens datum (3o
april). Fr.o.m. maj tillkommer det troligen barn som får garantidatum tidigast r/5.
Vi vet också att det finns nio födda syskon, som önskar plats framöver (utöver de som
finns på listan)
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n ge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

Änenor rz Dnr KS 2021/530

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl,

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att justera planområdet på så vis att endast omfatta de delar som
I igger utanför jä rnvägsreservatet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 202L, 5 5 220, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att upprätta en ny detaljplan för
Kroppefjäll 2:5 m,fl. Därefter inleddes en dialog med Trafikverket om det järnvägsreservat i

Dals Rostock som ligger inom en del av det förslagna planområdet,

Plan- och byggenhetens fråga till Trafikverket var på vilket sätt den förslagna planläggningen
kan tänkas påverka möjligheterna att nyttja järnvägsreseruatet vid en eventuell omläggning av
järnvägen. Kommunen beslutade att behålla reseruatet iden nya översiKsplanen som antog
202t.

I Trafikverkets svar bedömning er de att en planläggning med byggnation över och i anslutning
till en eventuell bergstunnel mer eller mindre omöjliggör ett sådant projekt. För att veta en
tunnels placering behöver den projekteras för att finna var sådana skyddszoner skulle vara i

förhållande till en detaljplan och där är vi inte i dagsläget.

Plan- och byggenheten anser att Trafikverkets initiala bedömning ska hörsammas. Detta for
att inte förhindra eller försvåra en omdragning av järnvägenen vid Dals Rostock, Plan- och
byggenheten föreslår därför att kommunstyrelsens justera planområdet genom att minska ned
det så att planområdet placeras utanför järnvägsreseruatet.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 2021-10-06, 5220.. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Kartbilaga 1

o Kaftbilaga 2

Ärendet behandtas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 8 februari 2O22,
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Kommunstyrelsen

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar aff justera planområdet på så viss att endast omfatta
de delar som ligger utanför järnvägsreservatet.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade KS 52201202L att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att upprätta en ny detaljplan för
Kroppefjäll 2:5 m,fl. Därefter inleddes en dialog med Trafikverket om det
järnvägsreservat i Dals Rostock som ligger inom en del av det förslagna
planområdet.

Plan- och byggenhetens fråga till Trafikverket var på vilket sätt den förslagna
planläggningen kan tänkas påverka möjligheterna att nyttja järnvägsreservatet vid
en eventuell omläggning av järnvägen. Kommunen beslutade att behålla reservatet
i den nya översiktsplanen som antog 2021.

I Trafikverkets svar bedömning er de att en planläggning med byggnation över och

i anslutning till en eventuell bergstunnel mer eller mindre omöjliggör ett sådant
projekt. För att veta en tunnels placering behöver den projekteras för att finna var
sådana skyddszoner skulle vara i förhållande till en detaljplan och där är vi inte i

dagsläget.

Slutsats
Plan- och byggenheten anser att Trafikverkets initiala bedömning ska hörsammas.
Detta för att inte förhindra eller försvåra en omdragning av järnvägenen vid
Dals Rostock. Plan- och byggenheten föreslår därför att kommunstyrelsens justera
planområdet genom att minska ned det så att planområdet placeras utanför
järnvägsreservatet,

Beslutsunderlag
. Beslut om planuppdrag, KS 92201202L
. Kaftbilaga 1

o Kaftbilaga 2

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbygg nadsförvaltningschef

Beslutet skickas till
Bygg nadsnämnden, Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-09-24 KS 2021ls30

Jonas Söderqvist
Handläggande tjänstema n

Telefon
0530-180 00

Sida

1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se101
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
1B

5 220 Dnr KS 202Us30

Planuppdrag avseende ny detaljplan Kroppefjäll 2:5 m.fl.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för
att upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.

2. instämma ibyggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska

anta detaljplanen.

3. kommunen bekostar delar av planarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Kropphus AB inkom den 11 mars 2020 med en begäran om planbesked for fastigheten
Kroppefjält 2:5. Byggnadsnämnden beslutade genom g 63120A422 att ge positivt planbesked
avseende planläggning och genom S 163/210922 att begära av kommunstyrelsen att få
planuppdraget.

Syftet med detaljplanen är att för verksamhetsutövaren möjliggöra uWeckling av befintligt
område för i huvudsak bostadsändamå|, verksamheter, natudurism och besöksnäring.

För Melleruds kommuns räkning beslutade byggnadsnämnden att ta med den kommunägda
fastigheten med förskola och äldreboende (Kroppefjäll 2:a) samt den angränsande
kommunägda fastigheten österut (Södra Bäckebol 1:162) för att skapa ett framtida
bostadsområde i enlighet med kommunens antagna planprioriteringsprogram.

Idag finns det ingen detaljplan för området, varför en planläggning behövs för att kunna
hantera och prioritera mellan allmänna och enskilda intressen.

Ett beslut om antagande av detaljplanen beräknas kunna ske andra eller tredje kvartalet 2022.

Kostnaderna härrörande upprättandet av detaljplan fördelas mellan Kropphus AB och Melleruds
kommun. Kostnaden föreslås fördelas utifrån respektive parts fastighetsyta inom planområdet

och nyttan av utförda utredningar. Tillväxtenheten kommer att upprätta ett plankostnadsavtal
mellan pafterna som reglerar kostnadsfördelningen i detalj,

Beslutsunderlag

. Byggnadsnämndens beslut 2020-04-22, 9 63.

. Byggnadsnämndens beslut 2021-09-22, 5 163
o Start-PM, 202I-A9-23
. Kommunstyrelsförvaltningens tjänsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2021-10-05, I 323.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planprocessen och ta fram handlingar för att
upprätta en ny detaljplan för Kroppefjäll 2:5 m.fl.

hst /
Justerandes sign Utd ragsbesty rka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-10-06

sida
19

2. instämma i byggnadsnämndens bedömning enligt Start-PM att kommunfullmäktige ska

anta detaljplanen.

3. kommunen bekostar delar av planarbetet.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes 'W 
Hsw

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ARENDE 13 Dnr KS 2022123

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun
är efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016,

Syftet med bolaget är att som en regionalt forankrad part tillgängliggöra stadsnätens och
bredbandsföreningarnas infrastruKur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade
2016 och har uWecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2Q2L har ett arbete
gjotts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det
arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022
kommer även aktieägaravtalet atL ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner
att blidelägare.

Netwest Sweden AB har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos
respektive ägare behövs i god tid fore stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive
ägares beslut önskas senast 31 april,

Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd
under hösten 202L. Planen är att ägardireKivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den
19 maj 2022. Eft ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj.

Beslutsunderlag

o Förslag Ägardirektiv Netwest Sweden AB
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-OL-25, g 35.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-41-25

sida
19

5 35 Dnr KS 2022123

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun
är efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016.

Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad part tillgängliggöra stadsnätens och
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade
2015 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 202I har ett arbete
gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det
arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram, Under 2022
kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner
att blidelägare.

Netwest Sweden AB har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos
respektive ägare behövs i god tid före stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive
ägares beslut önskas senast 31 april.

Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd
under hösten 202L. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den
19 maj 2022. Efr. ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj.

Beslutsunderlag

o Förslag Ägardirektiv Netwest Sweden AB
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att
godkänna förslag till ägardireKiv för Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Juste sig Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-0t-13 KS 2022123

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för
Netwest Sweden AB enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Netwest Sweden AB ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Melleruds kommun är
efter ett beslut i kommunfullmäktige 2015 delägare i bolaget sedan 2016,

Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad paft tillgängliggöra stadsnätens och
bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation. Bolaget startade
2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 202I har ett arbete
gjorts i syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det
arbetet har årliga ägarrådsmöten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2022
kommer även aktieägaravtalet att ses över med intentionen att öppna upp för fler kommuner
att bli delägare.

Netwest Sweden AB har den 13 januari 2022 översänt förslag till ägardirektiv för beslut hos
respektive ägare behövs i god tid före stämman i maj 2022. Protokollsutdrag från respektive
ägares beslut önskas senast 31 april.

Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett extra ägarsamråd
under hösten 2021. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den
19 maj 2022. Eft ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman den 19 maj,

Beslutsunderlag
. Försla9 Ägardirektiv Netwest Sweden AB

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Netwest Sweden AB

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488108
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Förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Netwest ägs av 28 kommuner och Västra Götalandsregionen. Syftet med bolaget är att som en regionalt förankrad
part tillgängliggöra stadsnätens och bredbandsföreningarnas infrastruktur till köpare av elektronisk kommunikation
Bolaget startade 2016 och har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Under 2020 och 2027har ett arbete gjorts i

syfte att höja kunskapen och engagemanget hos ägarna för Netwest. Som en del i det arbetet har årliga ägarråds-

möten införts, samt förslag till ägardirektiv tagits fram. Under 2O22 kommer även aktieägaravtalet att ses över med

intentionen att öppna upp för fler kommuner att bli delägare.

Bifogat finner ni förslag till ägardirektiv. Förslaget har varit utsänt för synpunkter hos ägarna och stämts av vid ett
extra ägarsamråd under hösten. Planen är att ägardirektivet ska kunna fastställas vid bolagsstämman den kl. 1.0.30,

19 maj 2022. Ett ägarsamråd kommer att hållas samma dag före stämman, kl. 9.30 den 19 maj.

Beslut hos respektive ägare behövs i god tid före stämman. Protokollsutdrag från respektive ägares beslut önskas

senast 31- april.

Äterkom om ni har frågor eller funderingar

Hälsningar,
Agneta Mårdsjö
Processledare VGR

Koncernsta b regional utveckling
Koncernkontoret
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Västra Götalandsregionen
Telefon: O7O375 79 23
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Genom

lrma Ganibegoviö
Ledningsstöd till regionutvecklingsdirektören

Koncernsta b regional utveckling
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen (VGR)

070 - 020 s9 s0
irma.ganibegovic@vgregion.se
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Ägardirektiv för Netwest Sweden AB

Netwests uppdrag

Netwest AB, 559028-5655, nedan kallat Bolaget, skall långsiktigt samarbeta med delägarna för
utveckling av infrastruktur för elektronisk kommunikation samt verksamhetsutveckling. Samarbetet

ska gynna invånarna i Västra Götaland.

Ägardirektivet ska tydliggöra ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets

verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag.

Direktivet omfattar Bolagets verksamhet på lång sikt men kan ändras vid årsstämma eller extra

stämma.

Bolaget har etablerats för att möjliggöra fler affärer och ökad lönsamhet i lokala stadsnät och

fiberföreningsnät samt bidra till regional och lokal utveckling. I länet finns stadsnät och

fiberföreningar vars accessnät når många hushåll/företag/offentliga verksamheter. Bolaget ska vara

en möjliggörare för dessa nätägare att hyra ut fiber i sina nät, att ge operatörer och

tjänsteleverantörer en gemensam ingång till regionens lokala nät, att få bolagets kunder att nå

hushåll/företagloffentliga verksamheter kopplade till näten och för att stadsnät och fiberföreningar
ska bli en integrerad del av infrastrukturen i Västra Götaland.

Bolaget ska:

r Främja bredbandsutvecklingen i Västra Götaland

r Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland
o Förbättra tillgängligheten till elektronisk kommunikation för hushåll, näringsliv och offentlig

verksamhet i regionen

r Förbättra lönsamheten hos deltagande stadsnätsbolag genom ökade intäkter och minskade

kostnader
r Ge en möjlighet för länets fiberföreningar att lättare bli kommersiellt tillgängliga på den

svenska telekom marknaden

Ändamålet med verksamhet är att vara en relevant aktör på marknaden för fiberbaserade

förbindelser och därigenom hjälpa till att uppnå de nationella och regionala bredbandsmålen.

Bolaget ska stimulera fortsatt bredbandsutveckling i regionen genom att bidra till effektiv konkurrens
på marknaden för elektronisk kommunikation.

Bolaget ska främja en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra

Götaland och genom ägarnas lokala närvaro skapa nytta och mervärden för invånarna, näringslivet

och offentliga verksamheter.

Samverkan kring åtgärder och gemensamma upphandlingar som ökar robusthet och sänker

kostnaderna för stadsnät och fiberföreningar kan också ingå i Bolagets verksamhet.

Bolaget ska också

o Svara för och utveckla det regionala fibernätet (Västgötaringen)

r Agera samordnare för en affärsmodell för försäljning av svartfiber och kapacitetsförbindelser
i regionen

r Marknadsföra och försälja förbindelser för elektronisk kommunikation och tillhörande
tjänster på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor

o För de kunder som så önskar, vara en gemensam ingång:

1(3)
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o i regionala och nationella affärer, där kunden vill köpa lokalaccesser i mer än ett
stadsnät

o i affärer där lokalaccess kombineras med regional eller nationell transport
o i affärer, där stadsnätet så godkänner, som rör lokalaccesser i ett stadsnät

I första hand köpa accesser av stadsnäten, men även andra underleverantörer kan bli
aktuella såsom lokala fiberföreningar eller kommersiella fiberägare
Vara en regional partner åt stadsnäten i Västra Götaland för elektronisk kommunikation,
utbyggnadsplanering, samordning, krisberedskapsfrågor mm.

Bolaget ska själv ha möjlighet att i enstaka fall kunna anlägga, förvärva, åga, förvalta och utveckla
a n läggninga rfastigheter för elektron isk kom m un i kation.

Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl regionalt, nationellt som
internationellt. Bolaget ska samverka och utveckla samarbetet med andra aktörer som tillsammans
med Bolaget kan stärka länets utveckling och ge andra synergier på både lokal, regional och nationell
nivå.

Tilläggstjänster

Följande tilläggstjänster är exempel på sådant som kan erbjudas delägarna eller andra
samarbetspa rtners.

Samordna drift- och underhåll eller andra lämpliga arbetsuppgifter för deltagande

stadsnätsbolag

. Agera som marknadsförare och försäljare av deltagande stadsnätsbolags lokala verksamhet
r Agera som kommunal bredbandssamordnare för deltagande kommuner

Alla erbjudna tilläggstjänster ska erbjudas på rent kommersiella grunder och bära sina egna

kostnader. De ska också ha en koppling till bolagets ordinarie verksamhet och gagna delägarnas
intressen.

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom Bolagets genererade

medel och/eller upplåning.

Avkastningskrav och principer för vinstdisposition

Bolaget ska drivas på affärsmässiga principer, ha en ekonomi i balans och en god finansiell stabilitet.

Vinstutdelning ska inte ske om inte ägarna särskilt kommer överens om detta. Bolagets resultat ska i

första hand gå tillbaka till verksamheten i form av investeringar och verksamhetsutveckling.

Förändras förutsättningarnaför ovan angivna avkastningskrav ska, på begäran från ägarna,

omförhandlingar upptas i avsikt att anpassa avkastningskraven till de nya förutsättningarna.

Ägarnas insyn och information

Respektive ägare utöver insyn och tillsyn över Bolaget.

Bolaget ska regelbundet informera om verksamheten för att hålla ägarna uppdaterade. Protokoll från
årsstämma och årsredovisning ska tillgängliggöras till samtliga ägare.

Bolaget ska kommunicera med av ägarna utsedda kontaktpersoner.

a

a

a
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Underställningsplikt

Bolaget ska samråda med ägarna innan större planer och åtgärder av strategisk art vidtas som direkt
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från
ägarnas sida.

Ägarrepresentation

För att diskutera ågarfrågor och externa samarbeten samt att, för bolagsstämmans senare beslut,

föreslå direktiv för styrelsens arbete, ska ägarsamråd för samtliga ägare hållas minst en gång per år.

Samrådet kan utse en referensgrupp att bereda dess ärenden.

3t3)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ARENDE 14

Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegationsordning. Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegationen.

Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

C . EKONOMIADMINISTRATIVA ÄRTNOCru

C 15 Ekonomiärenden

15.8 Bank 9112022

D . SAM HÄLLSBYGGNADSFöRVALTNINGEN

D 17 Samhällsbyggnadsförvaltningens taxe- och bidragsärenden

17.4 Bostadsanpassningsbidrag 91212021

F KOMMUNKONTORET

21.1 Öppethållande 9 L12022

H MEDBORGARKONTORET

H 26 Parkeringstillstånd

26.l Parkeringstillstånd 9 tI-L21202t
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ARENDE 15

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

o Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2022. Dnr KS 20211687

o Finansiell rapport per 2O2L-72-3L. Dnr KS 2021/90.

115



MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-02-02

ARENDE 16

Alrtruella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2022-02-02

ARENDE 17

Rappofter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-02

ÄneNor re

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete inom
socia lförua ltningens verksam heter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

En kommuns systematiska arbetsmiljöarbete syftar till att kommunen som arbetsgivare ska
arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på

annat sätt far illa samt främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

Det systematiskt arbetsmiljöarbetet är inte bara för de anställdas skull. Förbättringar av
arbetssituationen minskar sjukskrivningar och ökar produktiviteten, Kommunen får också lättare
att rekrytera meda rbetare.

Socialchefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförts och genomförs
inom socialförvaltningens verksamheter.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2022-O2-O2

ÄRrruor rg

Information om Svinesundskommitt6ns verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Svinesundskommitt6n är en ideell organisation med verksamhet som syftar till att främja det
nordiska samarbetet med särskild inriktning på Sverige och Norge, Svinesundskommitt6n är
sedan 11 oktober 2013 en ideell förening som har ersatt nätverket Gränskommitt6n Ostfold-
Bohuslän-Dalsland,

Föreningen är ett forum för fortlöpande kontakt mellan de i gränsregionen ingående
kommunerna och region/fylkeskommune med uppgift att befrämja och aktivt verka för utökat
samarbete.

Kommitt6n jobbar aktivt med att se gränsen mellan Sverige och Norge som en möjlighet och
inte som ett hinder. Svinesundskommitt6n är en av tolv gränskommitt6er som ingår i Nordiska
m in isterrådets reg iona I pol itiska sa marbete.

Svinesundskommitt6ns verksamhet finansieras via medlemsavgifter och serviceavgifter samt
bidrag från Nordiska ministerrådet för basverksamhet och projekWerksamhet. Projektbidrag till
genomförande av beslutade fokusområden, söks från EU, Västra Götalandsregionen och Viken
fylkeskommune med flera,

Svinesundskommitt6n har tydligt fokus på utveckling som är fördelat över fyra områden:

Blå tillväxt Blå tillväxt och blå bioekonomi är ett område som växer och medför fler
jobb och företag i hela Norden, Blå tillväxt och blå bioekonomi erbjuder
tjänster och produkter för hela den globala marknaden. Ur ett nordiskt
och svenskt/norskt perspektiv är det viktigt att denna tillväxt följer FN:s
globala miljömå1.

Grön tillväxt Grön tillväxt, hållbarhet, bioekonomi och miljöinvesteringar står högt på

agendan i både Sverige och Norge. Grön tillväxt kopplar samman miljö
och ekonomi och är även ett av Svinesundskommitt6ns fokusområden.

Turism Turism är ett av våra fokusområden, Det är en av världens snabbast
växande näringar och är även viktig för gränsregionen vid Svinesund,
Svinesundskommitt6n arbetar med att utveckla en mer hållbar turism för
våra attraktiva men samtidigt känsliga miljöer. Vi kan locka fler besökare
till vårt fantastiska område genom att samarbeta mer över gränsen.

Gränshinder Alla våra nordiska gränsregioner kan skapa större dynamik i näringslivet,
ekonomisk tillväxt och jobb. Regional utveckling längs gränsen är ett av
de starkaste argumenten för att avskaffa gränshinder. Både formella och
informella hinder måste bort för att företagare och anställda i Sverige och
Norge ska se respektive grannland som en möjlighet till nya affärer eller
fler jobb. Att vi kan avskaffa gränshinder är en betydelsefull faktor för att
gränsregionen ska kunna växa. Stora, starka regioner är framtidens
vinnare.

VD för Svinesundskommitt6n lämnar en aktuell information om verksamheten.
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