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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Datum Onsdagen den 16 december 2020  

Tid Klockan 18.00 

Plats Skållerudsrummet i kommunkontoret (för presidiet) och via  
Microsoft Teams (för ledamöter/tjänstgörande ersättare)  
Övriga som vill följa mötet hänvisas till webbsändning (live via länk på 
www.mellerud.se) eller till webbsändning i Grindstadsrummet (Storgatan 13, 
Mellerud, bredvid Medborgarkontoret)  

 
Program 
 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Christina Andersson (C) och Thomas Hagman (S) 
Val av ersättare för justerare – Karin Nodin (C) och Lars Nilsson (S) 

• Tidpunkt för protokollets justering - 17 november 2020, klockan 13.00 
 
Ärenden Sida 
 

1.  Översiktsplan för Mellerud nu – 2030, antagande 3 

2.  Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2020-06-30 med revisionsrapport 10 

3.  Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund med 
revisionsrapport 

16 

4.  Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde 22 
5.  Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021 och plan 2022-2023 28 

6.  Tilläggsbudget 2021 40 
7.  Nämndmål för Melleruds kommun 2021 54 

8.  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt  
miljöbalken 2021 

73 

9.  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021  83 

10.  Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt 
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021 

95 

11.  Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering av 
fastighetsförvärv 

104 

12.  Kommunikationspolicy för Melleruds kommun  113 

13.  Utvärdering av eventuellt ökade kostnader med anledning av det nya reglementet 
för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 

122 
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14.  Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvode) för förtroendevalda i Melleruds 
kommun, genomlysning inför mandatperioden 2023-2026 

127 

15.  Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om service 
till funktionshindrade (LSS) - kvartal 3/2020 

131 

16.  Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av 
budgetarbetet inför 2022 

136 

17.  Nytillkomna interpellationer  141 
18.  Nytillkomna medborgarförslag 143 

19.  Anmälan om inkomna ärenden 146 
 
Mellerud 2020-12-09 
 
Roland Björndahl Ingrid Engqvist 
kommunfullmäktiges ordförande sekreterare 
 
Information 
 
Kan du inte närvara? 

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

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen 
före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare 
får motionären själv kopiera upp om den ska  
lämnas på sammanträdet. 
 
Interpellation 
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 
12.00 fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att 
ställa den.  

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

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 
12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör 
besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara 
skriftligt.  
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04. 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-t2-o9

Äneruor I Dnr KS 20171303

översiktsplan för Mellerud nu - 2O3O, antagande

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag.

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

a) FÖp Dalskog (upprättad 1993-08-23)

b) FöP Köpmannebro (antagen 1993-06-15)

c) FÖP Mellerud (antagen 1998-11-09)

d) FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

e) översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, uWecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 20t7 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på

samråd över årsskiftet 2018i2019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.

Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
aktiviteternas angelägenhet.

Nu kvarstår för översiKsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

. översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.

. UWärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)

. Samrådsredogörelse (KS 5 13412019)

. Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
o Utställningsutlåtande
. Komm u nstyrelseförualtn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-II-L7,5 375.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-L2-O2,5 296,

Samtliga handlingar nås via www, oversiktsplan, mellerud,se
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
42

S 296 Dnr KS 20t7/303

översiktsplan för Mellerud nu - 2O3O, antagande

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kaftunderlag.

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

a) rÖR Oalskog (upprättad 1993-08-23)

b) föR fopmannebro (antagen 1993-06-15)

c) rÖp ptellerud (antagen 1998-11-09)

d) FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

e) översiKsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiKsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, uWecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige, Mellerud kommuns nuvarande översiKsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på

samråd över årsskiftet 201812019. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.

Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet, Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
aktiviteternas angelägen het.

Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

. Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.

. UWärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)

. Samrådsredogörelse (KS 5 134/2019)
o Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
o Utställningsutlåtande
. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-IL-L7, S 375.

Ju

//#{
Utdragsbestyrkande

4



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
43

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S) och Jörgen Erikson (KIM): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiKsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag.

3. när översiKsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

a) röe oalskog (upprättad 1993-08-23)

b) fÖR fopmannebro (antagen 1993-06-15)

c) röp ptellerud (antagen 1998-11-09)

d) FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

e) översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-LL-L7

sida
10

S 375 Dnr KS 20171303

översiktsptan för Mellerud nu - 2O3O, antagande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kaftunderlag.

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

a) röe Oalskog (upprättad 1993-08-23)

b) föe föpmannebro (antagen 1993-06-15)

c) FöP Mellerud (antagen 1998-11-09)

d) FöP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

e) översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuellöversiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av
kommunfullmäktige. Mellerud kommuns nuvarande översiktsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 2017 då en
medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av denna och var ute på

samråd över årsskiftet20LB/20I9. Därefter bearbetades planförslaget och under våren 2020
var det utställt på nytt.

Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts över av
arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter, aktivitetsbeskrivningar och
a ktiviteternas a ngelägen het.

Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

. Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.

. Utvärdering av medborgardialogen (KF 5 6/2018)

. Samrådsredogörelse (KS 5 134/2019)
o Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06- 16)
. Utställningsutlåtande
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

sign

lrffi'r
Utdragsbestyrkande

6



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLT
Sammanträdesdatum
2020-LL-L7

sida
11

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att

1. godkänna utställningsutlåtandet.

2. anta förslag till ny översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande
kartunderlag.

3. när översiktsplanen vunnit laga kraft, upphäva följande planer:

a) rÖe oalskog (upprättad 1993-08-23)

b) fÖR föpmannebro (antagen 1993-06-15)

c) FöP Mellerud (antagen 1998-11-09)

d) FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)

e) Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes sign

t#z
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2020-03-16 KS 20171303

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud,se

Sida

1 (2)

Kommunfullmäktige

Antagande av översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030

Förslag till beslut
1, Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utställningsutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny översiktsplan för

Melleruds kommun, nu-2030, med tillhörande kartunderlag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva följande planer:

röe Oalskog (upprättad 1993-08-23)
fÖe föpmannebro (antagen 1993-06-15)
FöP Mellerud (antagen 1998-11-09)
FÖP Sunnanå (upprättad 1994-03-08)
Översiktsplan för Melleruds kommun (antagen 2010-06-16)

Sammanfattning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen, Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska ge

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, Den ska spegla den politiska
majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Mellerud kommuns
nuvarande översiktsplan är från 2010.

Arbetet med Melleruds kommuns nya översiktsplan har pågått sedan hösten 20L7
då en medborgardialog genomfördes. Samrådsförslaget togs fram med stöd av
denna och var ute på samråd över årsskiftet 2018/2019. Därefter bearbetades
planförslaget och under våren 2020 var det utställt på nytt.
Ytterligare bearbetning har skett också efter utställningen, vilket framgår av
utställningsutlåtandet. Därutöver har den tillhörande genomförandeplanen setts
över av arbetsgruppen och reviderats avseende antalet aktiviteter,
aktivitetsbeskrivningar och aktiviteternas angelägenhet,

Nu kvarstår för översiktsplanen att den antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
. översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030,
. Utvärdering av medborgardialogen (KF S 6/2018)
. Samrådsredogörelse (KS 5 134i2019)
. Länsstyrelsens granskningsyttrande (2020-06-16)
. Utställningsutlåtande

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltnin gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14888
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförua ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2020-03-16 KS 20171303

Freddie Carlson

Bvgg lovsha ndläggare/-inspeKör

Sida

2 (2)
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen 2020-72-09

Änrnor z Dnr KS 20201637

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2020-06-30 med
revisionsrappoft

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport for perioden 2020-01-01-2020-06-30,

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en awikelse mot
budget. Budgetawikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom
verksamheten Kurser och Konferenser, som har awecklats.

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +112 lägre än budget.

Beslutsunderlag

o Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30
. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, g 7I
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-It-03, S 352.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, 5 284.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
25

s 284 Dnr KS 20201637

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2020'06-30 med
revisionsrappoft

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30.

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en awikelse mot
budget. Budgetawikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom

verksamheten Kurser och Konferenser, som har awecklats.

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +ILZlägre än budget.

Beslutsunderlag

. Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30

. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, 9 7L

. Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5 352.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-tL-o3

sida
6

J

S 3s2 Dnr KS 2020/637

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappott 2020-06-30

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01-2020-06-30,

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en awikelse mot
budget. Budgetawikelsen beror på uppsägningskostnader och minskade intäkter inom
verksamheten Kurser och Konferenser, som har awecklats.

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +IL2lägre än budget,

Beslutsunderlag

. Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2020-06-30
o Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24, 5 7L.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

n Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Fyrboda ls kom m u na lförbu nds delå rsra pport 20 20-06-30

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2020-01-01-
2020-06-30.

Förbundet redovisar för första halvåret ett underskott på -446 tkr, vilket är en

awikelse mot budget, Budgetawikelsen beror på uppsägningskostnader och

minskade intäkter inom verksamheten Kurser och Konferenser/ som har awecklats.

Prognosen för helåret visar på ett överskott om + 58 tkr, vilket är +II2lägre än

budget.

Beslutsunderlag

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrappot 2020-06-30
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2020-09-24; 9 71

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-10-14 K520201637

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se>

den 13 oktober 202013:21
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;

Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

kom mu n; Strömstads kommun; Tanu ms kommun; Trol I hätta ns stad; Uddeval la

kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun

Carina Ericson

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund 2020-06-30 för handläggning
Dir 5 71 Delårsrapport 2020-06-30 för handläggning.pdf

Vid förbundsdirektionens möte 2020-09-24 godkändes Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport ekonomioch
verksa m het 2O2O-O1.-OL--2O2O-06-30.

Delårsra pporten översä ndes till medlemskomm unerna för handläggning.

Bilaga:

De lå rsra pport sa mt protoko llsutd rag $ 7 1 förbu ndsd i rektionen 2O2O-O9-24

Med vänliga hälsningar

Fyrbodals kommu nalförbu nd

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fyrbodal.se
Facebook
Twitter
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FvPed{ Sa mmanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Samma nträdesdatu m : 2020-A9 -24
Dia rien u m me r : 2A2A-LAS 4

Paragrafer: 7t - 93
Sida 4 {30)

$zr

Delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30

Enligt fastställt årshjul för 2020 för Fyrbodals kommunalförbund ska delårsrappoft per 2020-06-30

lämnas till direktionen vid september månads möte.

Den ekonomiska rapporten för första halvåret 2A20 visar ett underskott om -446 tkr vilket är en

awikelse mot budget. I resultatet ingår halvårsresultatet för Kurser och konferenser som avvecklats

under våren samt ökad arbetstid internt som genererats på grund av Covid-19. Prognosen för helåret
visar på ett överskott om +58 tkr vilket är 1I2 tkr lägre än budget för helåret"

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protakollet,

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna delårsrapporten för
ekonomi och verksamhet per 2020-06-30 samt översända densamma till medlemskommunerna för
handläggning.

Arbetsutskottet har gett förbundsdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att under hösten

uppnå budget.

Direktionen beslutar

Att godkänna delårsrapporten för ekonomi och verksamhet per 2020-06-30 samt översända

densamma till medlemskommunerna för handläggning.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Fyrbodals kommunaiförbund - 14 kommuner samarbetar for tiilvåxt

eJustera re;

Museigatan 2 r Bor 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl 0522 . 44 08 24. kansli@fyrlrodal.se o www.fyrbodal.se

15



MELLERUDS KOMMUN

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

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-L2-O9

Änenor g Dnr KS 20201636

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund
med revisionsrappoft

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige godkä nner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01--
2020-08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,0 mkr, vilket är t,2 mkr bättre än
budget. Den stora budgetawikelsen beror till stor del på effeKer och åtgärder för Covid-19
som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, S 25.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2020-LI-03,5 353.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02,5 285.

BILAGOR
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
26

s 28s Dnr KS 20201636

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miliö- och energiförbund

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01--
2020-08-31,

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 1,0 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än

budget. Den stora budgetawikelsen beror till stor del på effekter och åtgärder för Covid-19

som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, S 25.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-LL-03,5 353.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

es sign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-11-03

sida
7

s 3s3 Dnr KS 2020/636

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands mi[ö- och energiförbund

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-01-01--
2020-08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på t,0 mkr, vilket är I,2 mkr bättre än
budget. Den stora budgetawikelsen beror till stor del på effekter och åtgärder för Covid-l9
som tillfälligt sänKa arbetsgivaravgifter, ersättning från staten för tillsyn på serueringsställen
samt lägre personalkostnader bland annat för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter.

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr.

Beslutsunderlag
. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, 5 25.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

sign Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och
energiförbund

Förslag till beslut
Kommu nfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2020-
01-01--2020-08-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på t,0 mkr, vilket är 1,2 mkr
bättre än budget. Den stora budgetawikelsen beror till stor del på effekter och
åtgärder för Covid-19 som tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning från
staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre personalkostnader bland annat för
sju kfrå nva ro, VAB-frå nva ro och tjä nstled ig heter.

För helåret prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2020-08-31
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2020-10-08, 5 25

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-13 K520201636

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

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se19



Inqrid Enqqvist

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

Hej,

Expedieras:
DM EF delå rsbokslut 2020-08-31
Direktionens beslut 2020-10-05, S 25

Vönligo hölsningan

Marte/o/w.rt*totv
Nömndsekreterare

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432, Mobil: 0703-587 432
E-post: morie.johonsson@dolslond.se

'fi'
u

Marie Johansson

den 13 oktober 2020 08:21

kommu n@dalsed.se; Kommunen; kom mu n @fa rgela nda.se; ko mmu n @ bengtsfors.se
Dan Gunnardo
DMEF - delårsbokslut 2020-08-31
Direktion 2020 - 1 0 -06 d i rektjusterat.pdf; 4 - delårsbokslut 2020 till direktion.pdf

Dri{x6 frrllö
& trl'gllö.t nd

www.dalsland.se
för information om hur vi hanterar personuppgifter, klicka här
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i+il Datstands Mitjö
E Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3

Såmmanträd€sdatum

2020-10-08

DMEF g 2s

Delårsbokslut 2O2O-O8-3 1

Direktionens beslut

Dlrektionen godkänner uppråttat delårsbokslut för perioden
2020-01-01 - 2020-08-31 och överlämnar detta tlll kommunerna
och revisorerna.

Paragrafen anses omedelbaft justerad,

Bakgrund

Delårsbokslut 2020 för förbundet föreligger. Dalslands mi[ö- och
energlnämnd har antaglt den del av bokslutet som omfattade
nämndens verksamhet 2020-09-24 S 51.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer. MiUö- och energikontoret visar en positiv
budgetawikelse för perioden.

Beredning:
Presidium 2O2O-A9-23
Förbundschefens förslag till beslut
MiUö- och energinämnden 2020-49-24, g5I

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

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-72-09

Änenor + Dnr KS 2020/7L6

Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr,
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020.

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner.

Sammanfattning av ärendet

Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HöK 20, Avtalet är på fyra år och gäller från
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade ett
belopp per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från första
november är nivån 520 kr per person (2,t o/o), Utöver ordinarie löneutrymme fördelas
ytterligare 0,3 o/o till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 o/o, vilket inte täcker kostnaden
för kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgörelsen medför svårigheter
för nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom tilldelad budget, Ett tilläggsanslag för
2020 föreslås för kommunals avtalsområde enligt nedan:

Nämnd Belopp tkr

KommunsUrelsen (SBF) 200

Kultur- och utbildninqsnämnden 200

Socialnämnden 1 000

Summa 1 400

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner.

Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar.

Beslutsunderlag

o Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-I2-0L,5 389.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02,5 289.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-rz-02

sida
32

S 289 Dnr KS 20201716

Tilläggsanslag |öner för Kommunals avtalsområde

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr,
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020.

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner.

Sammanfattning av ärendet

Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HOK 20. Avtalet är på ffra år och gäller från
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade ett
belopp per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från första
november är nivån 520 kr per person (2,L o/o), Utöver ordinarie löneutrymme fördelas
ytterligare 0,3 o/o till yrkesutbildade inom vård skola och omsorg.

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 o/o, vilket inte täcker kostnaden
för kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgörelsen medför svårigheter
för nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom tilldelad budget. Ett tilläggsanslag för
2020 föreslås för kommunals avtalsområde enligt nedan:

Nämnd Belopp Tkr

KommunsWrelsen (SBF) 200

Kultur- och utbildninqsnämnden 200

Socialnämnden 1 000

Summa 1 400

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner.

Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0L,5 389,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr,
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020.

2. finansiering sker inom finansförualtning, ersättning för sjuklöner.

Beslutsgång

Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

des sign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-L2-0r

sida
11

S 389 Dnr KS 20201716

Tilläggsanslag löner för Kommunals avtalsområde

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr,
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020.

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner.

Sammanfattning av ärendet

Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HöK 20. Avtalet är på ffra år och gäller från
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade ett belopp
per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från första november är
nivån 520 kr per person (2,L o/o), Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 o/o till
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 o/o, vilket inte täcker kostnaden för
kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgörelsen medför svårigheter för
nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom tilldelad budget. Ett tilläggsanslag för 2020
föreslås för kommunals avtalsområde enligt nedan:

Nämnd Belopp Tkr

KommunsWrelsen (SBF) 200

Kultur- och utbildninqsnämnden 200

Socialnämnden 1 000

Summa I 400

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner.

Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr,
socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals löner för 2020.

2. finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

Omedelbar justering

SAM MANTNÄO CSP NOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-0L

n ielJensen

sida
L2

E

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag |öner för kommunals avtalsområde

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Bevilja kommunstyrelsen (SBF) 200 tkr, kultur- och utbildningsnämnden
200 tkr, socialnämnden 1 000 tkr avseende tilläggsanslag för kommunals
löner för 2020.

2. Finansiering sker inom finansförvaltning, ersättning för sjuklöner

Sammanfattning av ärendet
Kommunal har tecknat ett nytt avtal: HÖK 20. Avtalet är på fyra år och gäller från
1 november 2020 till och med 31 mars 2024. För 2020 erhåller månadsavlönade
ett belopp per heltidsanställd med 5 500 kronor. I löneöversynen som gäller från
första november är nivån 520 kr per person (2,I o/o), Utöver ordinarie löneut-

rymme fördelas ytterligare 0,3 o/o till yrkesutbildade inom vård skola och omsorg.

I budgeten för 2020 räknades nämndernas ramar upp med 2 o/o, vilket inte täcker
kostnaden för kommunals avtal inkluderat engångsbelopp. Den sena avtalsuppgö-
relsen medför svårigheter för nämnderna att rymma denna kostnadsökning inom
tilldelad budget. Ett tilläggsanslag för 2020 föreslås för kommunals avtalsområde
enligt nedan:

Anslaget finansieras av finansen, ersättning för sjuklöner.

Löneökningar för övriga avtalsområde ryms i nämndernas ramar

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2020-11-13 K520201716

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Nämnd Belopp Tkr

Kommunstyrelsen (SBF) 200

Kultur- och utbildningsnämnden 200

Socialnämnden 1 000

Summa 1 400
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Nämnder
Förua ltn i ngse konom kom m u nstyrelsens förva ltn in g

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-rL-r3 K5202017L6

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

Sida

z (2)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-L2-O9

ÄRenor s Dnr KS 20201673

Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget2O2L och plan
2022-2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vä|1?r att saEa 17 miljoner av det nu
prognostiserade överskottet för 2021 enligt följande:

I nom Socia lförua ltn i ng en

. 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre seKorerna inom förvaltningen på så sätt att de
föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas, Den
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans
inom IFO skapas av kommunfullmäktige.

. 2 miUoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på

bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om
som ska redovisas 2021.

Inom Kultur och Utbildninasförualtningen

. 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver
det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet.

o 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan,
utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska
redovisas 2021.

. 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UTV per
vecka som skollagen föreskriver.

Inom KommunsUrelsens förualtnina

3 millbner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida
digitalisering, DWJ m. m.

Beslutsunderlag

o Michael Melbys (S) förslag.
. Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5 366.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02,5 299.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-L2-02

sida
47

S 299 Dnr KS 20201673

Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2021. och plan
2022-2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt
föreliggande förslag.

Reseruationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att satsa 17 miljoner av det nu
prognostiserade överskottet för 2021 enligt fö|1?nde:

In om Socia lfö rva ltn ingen

o 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förualtningen på så sätt att de
föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans
inom IFO skapas av kommunfullmäktige.

o 2 miljoner kronor - Anslås ftir att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsör7ning som kommunfullmäktrge beslutat om
som ska redovisas 2021.

Inom Kultur och Utbildningsförualtningen

. 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behou, utöver
det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet

. 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behörBa lärare i grundskolan,
utifrån den plan för kompetensförsörJ'ning som kommunfullmäktige beslutat om som ska
redovisas 2021.

. 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UW per
vecka som skollagen föreskriver.

Inom Kom m u n sUrelsen s fö rua ltn i ng

3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida
digitalisering, DWJ m. m.

Beslutsunderlag

r Michael Melbys (S) förslag,
o Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5 366.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLT
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
48

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt
föreliggande förslag.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att bifalla tilläggen till budget 2021 och plan
2022-2023 en I igt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
a rbetsutskottets förslag.

Justera n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-11-03

sida
23

S 366 Dnr KS 20201671

Ledamotsinitiativ angående tillägg till budget 2O2L och plan
2022-2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att avslå tilläggen till budget 2021 och plan 2022-2023 enligt
föreliggande förslag.

Reservationer

Michael Melby (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer att satsa 17 miljoner av det nu
prognostiserade överskottet för 2021 enligt fö|1ände:

In o m Socia lförua ltn i ng en

. 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förualtningen på så sätt att de
föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden återtas. Den
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förubättningar för en budget i balans
inom IFO skapas av kommunfullmäktfige.

o 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut aff anuändas i Socialnämnden på
bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om
som ska redovisas 2021.

Inom Kultur och Utbildninasförualtninaen

. 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behoq utöver
det som täcks av eleupeng och möjliga riktade medel för ändamålet.

o 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan,
utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska
redovisas 2021.

. 1 milJ'on kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UW per
vecka som skollagen föreskriver.

I nom Kom m u ns Urelsens fii rua ltn i na

3 mifbner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan
att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan uara en plan för kommunens framtida
digitalisering, DWJ m. m.

Beslutsunderlag

. Michael Melbys (S) förslag,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Eva Pärsson (M): Kommunfullmäktige beslutar att
avslå tilläggen till budget 202t och plan 2022-2023 enligt föreliggande förslag.

sign Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-11-03

sida
24

Michael Melby (S): KommunfullmäKige beslutar att bifalla tilläggen till budget 2021 och plan
2022-2023 en ligt föreligga nde förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller detta

es srg Utdragsbestyrkande
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lnitiativärende

Kommunstyre lsens a rbetsutskott 2020-1 1

Tillågg till Budget 2O2l" och plan 2022-2A23

Vi Socialdemokrater ställde en enkel fråga till Melleruds KSO, Morgan E Andersson, kring den

demokratiska hanteringen av budgel2O2L - ZO23 under Coronaåret 2020. Vi menade att den tidplan

som anges i tjänstepersonförslaget \AZA-04-O7) som sträcker sig fram till 2020-05-24,inteär

tillräcklig det här året. Viföreslog att budget 202L ska slutbehandlas i sin helhet på KS och KFs möten

under november 2O20, pga. ovanligt stora osäkerheter kring, prognos skatteintäkter, regeringens

statsbidrag till kommuner i höstbudget som presenterats i september, samt stor osäkerhet kring

kommunens extrautgifter för Covid -19 och det allmänna konjunkturläget.

Vi uppfattade att Morgan E Andersson svarade tydligt lA på vår enkla fråga och förväntar oss

därför att respektive presidier för KSAU, KS och KF under november månad bereder frågan kring

Melleruds kommuns budget 2021och plan 2022 - 2023, på ett demokratiskt fullödigt sätt.

Vi Socialdemokrater yrkar:

att komrnunstyrelsen och kommunfullmäktige väljer ätt satsa L7 miljoner av det nu

prognostiserade överskottet för 2021 enligt följande:

lnom Socialfcirvaltningen

7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förvaltningen på så sätt att de

fdreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten iSocialnämnden återtas. Den

största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans

inom IFO skapas av kommunfullmäktige.

2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på

bästa sätt utifrån den plan fcir kompetensfcirsörjning som kommunfullmäktige beslutat om

som ska redovisas 2021.

$

a

lnom Kultur och Utbildningsfcirvaltningen

2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver

det som täcks av elevpeng och mcijliga riktade medel fcir ändamålet.

2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan,

utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska

redovisas 202L.

1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens lM gymnasium kan anordna de 23 UTV per

vecka som skollagen föreskriver.

lnom Kommunstyrelsens förvaltning

o 3 miljoner kronor anslås som en buffert fcir möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan

att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida
digitalisering, DWJ m.m.

a

a
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Totalt innebärSocialdemokraternds yrkande att nettokostnadsramen för budget 2D2Lfastställs av
kommunstyrelpen och kommunfullmäktige till 305 miljoner kronor för Socialnämnden och242
miljoner kronqr för Kultur och Utbildningsnämnden. Dessutorn ökas ramen för KS på rned 3
milioner kronor. Vårt s-yr,kande innebär en total ökning av ram med 17 miljoner kronor iämfört
med KS och KF tidigare beslut ijuni 2020. Återstår 8 miljoner kronor i beräknat resultat som visar
på ett beräknat resultatmål om drygt t%för 2O2L.

Att göra denna awikelse ifrån kornmunens finansiella mål och att Kommunfullmäktige fattar
beslut om ett avsteg tör 2o2L, känns lnte konstlgt för oss Soclaldemokrater I tlder av Covld -19 och
en begynnande lågkonjunktur.

Det är under de kommande åren vi behöver satsa, efter att vi Socialdemokrater styrt kommunen
under 2015 - 2018 med ett samlat resultat under de fyra åren tillsammans på plus 92 milioner
kronor. i

MichaelMelby

2e vice ordförande Kommunstyrelsen

(a
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lnitiativärende

Kom munstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03

Bilaga - Tillägg till Budget2021. och plan 2A22- 2023

Förutsättningar

Vi Socialdemokrater anser att tjänstepersonförslaget (2A2O-A4-07) med uppräkning av ram,

justeringar och åtgärder (sidan 7) som beslutades på KF (2020-06-24l.fortfarande ska gälla som

beslut.

Utifrån den nya prognosen som lämnades i samband med budgetdialog för samtliga partier (2OZO-1O-

06) konstaterar vi precis som förra året i budgetprocessen att Melleruds ekonomiska utfall inför

kommande år blir bättre än vårens prognos.

Det visar att vårt initiativ, att likt de flesta kommuner i landet, fastställa nästa årsbudget i

kommunfullmäktige under november månad, helt enligt kommunallagens möjligheter, är att föredra

under de kommande årens alltmer osäkra läge.

Precis som inför budget 2O2O,har vi nu möjlighet att med ett definitivt budgetbeslut i november öka

vår träffsäkerhet på både inkomst och utgiftssidan och därmed även på goda grunder kunna kräva

ökad budgetdisciplin.

Vi konstaterar att Melleruds kommuns ekonomiska problem främst består för tidigt beslutade

rambudgetar, som våra utmärkta tjänstepersoner sedan inte klarar av all hålla.

Det finns främst Wå orsaker till detta. Antingen får man politiska direktiv att spara som inte är

realistiska och tvingas dra över eller så inträffar det oförutsedda händelser under året som har varit
omöjliga att förutse i en så tidig budgetprocess.

Budgetdisciplin

Vi Socialdemokrater anser att vi måste bygga vidare på arbetet med en så transparent budgetprocess

som möjligt där arbetet börjar i varje nämnds presidier istället for som nu med kommunledningens

bud getförutsättn i nga r.

Vi vill eftersträva en ordning som först tar fram en realistisk bild av respektive nämnds kommande

behov, som därefter bearbetas av kommunledningen. Om den politiska majoriteten vill lägea politiska

direktiv under budgetprocessen ska de naturligtvis vara fria att göra det närhelst de önskar.

När kommunledningen sammanställt inkomna förslag tas ett tjänstepersonförslag fram. Vi

Socialdemokrater anser att arbetet med detta förslag ska påbörjas efter sommaren och efter att

delårsbokslutet för innevarande år redovisats under oktober månad, genomförs den demokratiska

beslutsprocessen i nämnder, KS och KF under oktober och november för det kommande tre åren, allt

inom ramen för gällande kommunallag.

$
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Om vi forfar på detta sätt anser vi Socialdemokrater att vi på sikt kommer att kunna kräva en helt
annan budgetdisciplin än vad som råder inom Melleruds kommun med nuvarande system.

Vårens arbete kan vid denna forändring helt inriktas på beslut om åtgärder som syns och krävs redan i

samband med prognos 1, med klar inriktning på att vara på väg till balans och/eller beslut om
nödvändiga tilläggsanslag för saker som ej kunnat förutses i budgetprocessen.

Vi Socialdemokrater anser att det är särskilt olyckligt att vi med nuvarande ordning egentligen inte
vidtar åtgärder för att rätta till ekonomiska snedsitsar förrän några månader in på nästa år, när
kommunledningen får ta ansvaret i samband med årsbokslutet.

Vi ser också att både det politiska ansvaret för kommunens ekonomi, precis som för olika chefer inom
forvaltningarna, blir otydligt och kravet på budgetdisciplin likaså.

Detta skapar en allmän osäkerhet och viss rädsla för att våga satsa och utveckla Melleruds kommun på
bästa sätt.

Vi Socialdemokrater anser därfor att budgetera mer rätt ifrån början och att därefter kräva
budgetdisciplin är rätt väg att gå.

Exem plet Socialnä mnden

Vi vill illustrera med ett exempel. Under åren 2015 - 2079 när vi Socialdemokrater hade inflytande
över politiken tillsammans med Centerpartiet ökade nettokostnadsramen för nämnden med totalt
59 miljoner kronor. Under 2020 och infcir 2021fcireslår den borgerliga majoriteten en total ökning
om 7 miljoner kronor jämfcirt med ramen fcir 2019 och redan en kort tid efter prognos visar nämnden
ett beräknat underskott om 10,2 miljoner för 2O2O, så tyvärr ser vi ingen budgetdisciplin.

Nu föreslår nämndens ordförande DanielJensen på ett möte i oktober 2020 att ramen fcir 2021 ska
vara densamma som för 2O20, trots underskottet som sägs ska sparas tillbaka under 2O2!,
tillsammans med redan tidigare beslut om besparing i nämnden om 5,7 miljoner kronor under 2021.

Vi Socialdemokrater menar att vi aldrig sett liknande sparkrav i nämnden, ens under tidigare
borgerliga ledningar. I praktiken fcireslår den borgerliga majoriteten en total ramökning på endast
7 miljoner kronor för åren 2QL9,2020 och 202L när de nu styr kommunen. Vi vill påminna om att en
sådan lite ramökning inte ens täcker årliga löneökningar för personalen även om de följer det s.k.
märket på arbetsmarknaden.

I förslag som redovisas på nämndes oktobermöte framgår tydligt att verksamhet som är bättre fcir
brukarna än en svensk genomsnittskommun nu ska utredas med målsättning att kunna spara.
Melleruds mycket väl fungerande hemtjänst är det första som ska genomlysas med detta syfte.

Vi Socialdemokrater vänder oss bestämt emot att vi nu inte bara ska spara på skolan, utan även på

vår erkänt fina hemtjänst, bara för att de finansiella målen kommer först och verksamheten därefter
som vår KSO är mycket tydlig med.

Vi befarar tyvärr att stora spänningar kommer att uppstå inom våra kommunala verksamheter med
så här stora besparingar som det är frågan om. Vi ser även att frågan om budgetdisciplin inte kan bli
aktuell förrän vi har en korrekt kommunal samhällsservice utifrån vad lagar och vår profession anser
vara rimligt och möjligt.
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Befolkning

I de underlag som presenteras konstateras attvi på nytt har en vikande befolkningsprognos i

Melleruds kommun. 9 210 invånare beräknas till november månad 2020. Det är en siffra som vi

Socialdemokrater menar kan justeras till det verkliga utfallet innan definitiv budget läggs fast.

I underlaget från budgetdialogen {2020-10-05) redovisas siffror som bygger på SCBs prognos om att
Mellerud ska tappa 100 invånare per år fram till 2030. Det framgår av SCBs siffror att de anser att
Mellerud kommer att minska sin befolkning mest av alla kommuner inom hela Fyrbodal fram till år

2030. I kommunledningens underlag finns inga kommentarer, bara ett konstaterande..

Samtidigt framgår av kommunens översiktsplan som skulle lagts fast redan 20L9 enligt ursprunglig

tidplan, att Mellerud siktar på att bli 15 tusen invånare 2030. lsamband med en nyligen genomförd

lyckad Bodialog i kommunen nämns samma siffror som i översiktsplanen.

Vi Socialdemokrater anser att vi inte kan ha olika underlag och styrdokument som "spretar så" i

befolkningsfrågan. Dessutom uppfattar vi inte som att det först någon ordentlig politisk debatt om

vad som kan vara och är realistiskt, sedan den borgerliga majoriteten tog över det politiska styret.

Vi Socialdemokrater menar att en sådan debatt är viktig att föra, både bland politik, tjänstepersoner

och medborgare. Vi bör eftersträva en samsyn kring realistiska ambitioner för Melleruds kommun,

eftersom det styr våra beslut och våra kommande aktiviteter.

Personal och arbetsmiljö

Via kommunens årsredovisningar kan vi Socialdemokrater glädjas åt att medellönen fcjr kvinnor ökat

ifrån 25 800 kr år 20t4 till 30 200 kr fram till år 2019. Medellönen för män ligger fortfarande något

högre men avståndet är mindre än när vår mandatperiod började. Vi är på rätt väg. Man ska både

kunna leva på sin lön och pension som anställd inom Melleruds kommun.

Tyvärr har vi ett mycket stort problem kvar att lösa. Lönen kräver heltid och det finns fortfarande ett
alldeles för stort antal anställda som arbetar mer eller mindre frivillig deltid, främst pga. scheman och

arbetstider och arbetsmiljö. Det gäller att vi som arbetsgivare kan erbjuda både utbildning fcir

arbetet och en arbetsmiljö så att det går bra att arbeta ända frarn till ordinarie ålder för pension. I

facklig/politisk samverkan kommer vi Socialdemokrater att bevaka den påbörjade heltidsresan, så att
de målsättningar som finns i den antagna projektplanen ifrån 2017 uppnås. Vi vill understryka att vi

inte vill motarbeta frivillig deltid så som reglerna ser ut på hela den svenska arbetsmarknaden.

Under Covid året 202O har det konstaterats över hela landet att både utbildning- löne-, och

anställningsvillkor inom främst äldreomsorgen behöver genomgå en utveckling likt den som skett

inom svensk förskola.

Vi Socialdemokrater kommer att bevaka att de av regeringen riktade medlen med start 2O27, bäde
till äldreomsorgen och möjlighet att få läsa in Undersköterskeexamen på betald tid verkligen gynnar

Melleruds utveckling och att vi ser en omställning som beskrivs på lång sikt. I detta arbete betraktar

vi Socialdemokrater heltid som norm, frir alla nyanställningar.
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lnvesteringsbudget

Vi Socialdemokrater gläder oss över den höga investeringstakt ssm skapades under den förra
mandatperioden och det goda resultatet av detta som vi även kan läsa om i 2019 årsredovisning.
Eftersom investeringarna i den taxebundna verksamheten forutsätts vara finansierade genom

kommande avgifter över tid, nojer vi oss med att kommentera de skattefinansierade investeringarna.

Under det forsta borgerliga året 2019 återemitterade den nya borgerliga majoriteten tidigare beslutad
investeringsbudget för 2019 och återkom med ett reducerat forslag på totalt 1"08 miljoner varav 50
miljoner inte hans med enligt plan utan fördes genom särskilt beslut över för att slutföras 2020.

I delårsbokslut2O2O framgår att det totalt med överfort belopp finns ett investeringsutrymme på 165

miljoner kronor. I delårsbokslutet finns en prognos om att använda totalt 115 miljoner kronor och att
53 miljoner kronor inte kommer att hinna användas under 2020.

I förslaget till investeringsbudget för 2O2t foreslås att 24,8 miljoner kronor ska få användas i den

skattefinansierade verksamheten. Samtidigt kvarstår en osäkerhet kring hur det blir med de
investeringsmedel som inte kommer att förbrukas i slutändan under 2020. Även om en del av de 53

miljonerna hinner användas, räknar vi med att det finns medel kvar att fora över till 2021 år
finansiering.

Den största osäkerheten beror på det helt nya regelverket för kommunens investeringar som

Kommunfullmäktige har beslutat om, som ska börja gälla från t/L2O2L. Regelverket foreskriver ett
utrymme for investeringar på nivån förra årets resultat + avskrivningar. Dessutom att de fyra närmaste
plan åren QA21" - 2024) ska ligga fast och endast det som ligger fem år bort QA25l kan vara föremål
for större j usteringar.

Vi Socialdemokrater anser att frågan om överblivna medel måste redas ut ordentligt innan det nya

regelverket träder i kraft.

Vår Socialdemokratiska linje är att vi först ska göra slut på de medel som kvarstår innan vi gör anspråk
på att räkna fram ytterligare investeringsmedel via årets vinst och avskrivningar.

Driftsbudget

S-budgetyrkande 2A2L, vill satsa och tror på människors förmåga.

Vår kommunala grupp anser att de ekonomiska förutsättningarna inför 2A2L har förbättrats inför det
definitiva beslutet i KSAU, KS och KF i novemb er 202A.1 den prognos som alla politiska partier fick ta
del av under budgetdialogen (2020-L0-06) framgår att det beräknade överskottet är 25 miljoner,
nära 4 % i resultatmå|, för Melleruds kommun 2021.

Det är en kraftig förbättring jämfört när kommunfullmäktige den 24 juni 2020, preliminärt beslutade

om budgetram ftir 2O2l.Yär bedömning är att motivet för ett högt resultatmål är fel väg att gå när
behoven och bristerna i vår egen välfärd är tydliga. Dessutom har kommunen under 2019 och 2020
haft svårigheter att genomföra beslutad investeringsbudget under båda åren, vilket är en viktig del av

vår motivbild.

Efter vår analys av Melleruds verkliga ekonomiska position, anser vi att Melleruds kommun 202L ska

våga satsa på de mänskliga behoven och att investeringarna ska ligga på våra medborgare. Det känns
särskilt angeläget, för oss Socialdemokrater, i tider av Covid -19 och en tydlig lågkonjunktur.

38



Efter åren av befolkningsökning planar kurvan ut och vånder långsamt nedåt och det gör det särskilt

viktigt att våga satsa på våra medborgare för att motverka de mest negativa befolkningsprognoserna,

bland andra den ifrån SCB som vår nuvarande kommunledning va ha med i sitt beslutsunderlag.

MichaelMelby

2e vice ordförande Kommunstyrelsen
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-t2-09

Dnr KS 2020/84ARENDE 6

Tilläggsbudget 2O2l

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 202L med följande
fördelning:

2 mnkr avser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov,

1 mnkr - avser verksamhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner samt framtida
organisering AME).

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på Smkr för 2021 med
följande fördelning:

2 mnkr avser uWecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader.
Samskapande över traditionella /förvaltnings- kommun- och utförargränser premieras,

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav 1 mnkr avser
planarbete.

3, Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för
202L.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24; $ 78 om Budget 202L och plan 2022-2023. För året
202L är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,60/o), vilket uppfyller kommunfullmäktiges
finansiella mål för en resultatnivå på 2 o/o För 2022 är det budgeterade resultatet 12,5 mkr och
för 2023: 10,2 mkr, Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I
delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr.

I samband med budgetpropositionenför 202L föreslås att anslaget för kommunalekonomisk
utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 2021och av dessa beräknas 5 miljarder kronor
kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär detta 6,3 mkr 202I för att sedan
minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt
bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021, I
budgetpropositionen föreslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som
för Melleruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.

Budgeten för skatteintäKer och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger på Sveriges
kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april, Covid-19 har fått stora
konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprognoserna från SKR är inga prognoser i

vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på en konjunkturåterhämtning under hösten.
Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning
försämras skatteintäkterna och utjämningsbidraget för 202I-2023, se i nedanstående tabell.
Nästa skatteunderlag prognos från SKR kommer 15 december,

Budgeten för 202L grundas på en befolkningsminskning med 100 personer, Den senaste
kvartalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning än budgeterat, vilket i

så fall medför högre skatteintäkter för 2021.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-72-09

I budgeten för 202I har nämndernas räknats upp med I,5 o/o för löneökningar. För
struktursatsningar finns 0,5olo avsatt centralt. Kommunals ökning är ca 2,L o/o fr. o. m IILL
2020 och 2,lo/o fr. o m I/4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fordelas ytterligare 0,3 o/o till
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Ån 2021 2022 2023

MKR

Budqeterat resultat KF; 6 78 16.6 L2,5 t0.2

Kända förutsättningar som
oåverkar budqeten för 2021:

Uppdaterad
Skatteu nderla g s p rog nos

SKR auqusti

-0r9 -r,2 -2,2

Uppdaterad kommu nalekonomisk
utiämninq SCB

-0,7 0 -L,4

Tillskott generella statsbidrag

Budqetpropositionen 2021

6,3 3,L 0

Generellt riktat tillskott till
äldreomsorgen

Budqetpropositionen 2021
5r0 5ro 5r0

Bidrag till högt
flyktingmottagande

(generellt statsbidrag)
Budqetprooositionen 2021

3r5 0 0

Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag för revidering av
budget för 202L:

Än

MKR

202r

Kultur- och utbildninqsnämnd

Tillfälligt tillskott

-Vara insatser inom AME samt för stöd för elever med
särskilda behov

-va rav a nslag för specifi k verksa m hetsutveckl ing (led n ings-
och stödfunktioner samt framtida orqaniserinq AME)

3r0

2,0

1r0
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i nge n

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-72-09

Kommunstvrelsen

Tillfäl ligt tillskott till Komm u nstyrelsens förfoga nde a nslag

-varav uWecklingsinsatser som ave leda till ökad kvalitet o/e
m inskade kostnader. Samskapa nde över trad itionel la /förua lt-
nings-komm un- och utföra rgränser prem ieras. Anslaget äskas
hos kommunstyrelsen.

-varav kommu nstyrelsens förfoga nde för utvecklingsinsatser,
varav 1 mkr avser planarbetet

5r0

2,0

3.0

Finansierinq:

Höinino av bidrao för skatter och utiämninqsbidrao -8.0

Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas.

Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021,

Beslutsunderlag

r Förslag från KS ordförande.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0t,5 405.
. Yrkande från Ulf Rexefjord (SD).
r Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, 5 300
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20zo-tz-02

Dnr KS Z020lB4

sida
49

s 3o0

Tilläggsbudget 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

KommunfullmäKige beslutar att

1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021med följande
fördelning:

2 mnkr auser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.
1 mnkr - avser verksamhetsutueckling (lednings- och stcidfunktioner samt framtida
organisering AME).

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på Smkr för 2021 med
följande fördelning:

2 mnkr auser utuecklingsinsatser - som avses leda till ökad fualitet o/e minskade kostnader.
Samskapande över traditionella /förualtnings- kommun- och utförargränser premieras.

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande ftir utuecklingsinsatser, varav I mnkr avser
planarbeta

3, Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för
202L.

Reservationer

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) reseruerar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24; 5 78 om Budget 2021 och plan 2022-2023, För året
2021är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,60/o), vilket uppffller kommunfullmäktiges
finansiella mål för en resultatnivå på 2 o/o För 2022 är det budgeterade resultatet 12,5 mkr och
för 2023: 10,2 mkr. Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I
delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr,

I samband med budgetpropositionen för 202I föreslås att anslaget för kommunalekonomisk
utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 202L och av dessa beräknas 5 miljarder kronor
kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär detta 6,3 mkr 202! för att sedan

minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt
bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021, I
budgetpropositionen föreslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som
för Melleruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.

Budgeten för skatteintäkter och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger på Sveriges

kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april. Covid-19 har fått stora
konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprognoserna från SKR är inga prognoser i

vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på en konjunkturåterhämtning under hösten.
Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning
försämras skatteintäkterna och utjämningsbidraget för 2021-2023, se i nedanstående tabell.
Nästa skatteunderlag prognos från SKR kommer 15 december.

,J
/.

Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-72-02

sida
50

Budgeten för 2021grundas på en befolkningsminskning med 100 personer, Den senaste
krraftalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning än budgeterat, vilket i

så fall medför högre skatteintäkter för 202L.

I budgeten tör 202L har nämndernas räknats upp med L,5 o/o för löneökningar. För
struKursatsningar finns 0,5olo avsatt centralt. Kommunals ökning är ca 2,1o/o fr. o. m 1/11
2020 och 2,Lo/o fr. o m I/4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 o/o till
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Än 202'- 2022 2023

MKR

Budgeterat resultat KF; I 78 16rG 12,5 LO,2

Kända förutsättningar som
påverkar budgeten för 2021:

Uppdaterad
Skatteu nderlagsprog nos

SKR augusti

-0rg -r,2 -2,2

Uppdaterad kommunalekonomisk
utjämning SCB

-0,7 0 r,4

Tillskott generella statsbidrag

Budgetpropositionen 2021

6,3 311 0

Generellt riktat tillskott till
äldreomsorgen

Budgetpropositionen 2021
5r0 510 5r0

Bidrag till högt
flyktingmottagande

(generellt statsbid ra g)
Budgetpropositionen 2021

315 0 0

Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag för revidering
av budget tör 2O21:

ÄR

MKR

202r

Kultur- och utbildningsnämnd

Tillfålligt tillskott
-Vara insaber inom AME samt för stöd för elever med
särckilda behov

-varav anslag för specifik verksamhetsutueckling (lednings-
och stödfunktioner samt framtida organisering AME)

3'0

210

110

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
51

Kommunstyrelsen

Ti llfä ll igt til lskott til I Kommunstyrelsens fötfogande
anslag

-varav utuecklingsinsatser som ave leda till ökad kvalitet o/e
minskade kostnader. Samskapande över traditionella /förualt-
n ings-komm un - och utföra rgrä nser prem tEras. Anslaget äskas
hos kommunstyrelsen.

-varav komm unstyrelsens fötfogande för ufuecklingsinsaBer,
varav 1 mkr auser planarbetet

5'0

210

310

Finansiering

Höjning av bidrag för skatter och utjämningsbidrag -&0

Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas.

Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021.

Beslutsunderlag

o Förslag från KS ordförande.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0t,5 405.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 202L med följande
fördelning:

2 mnkr auser insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov,
1 mnkr - avser verksamhetsutueckling (lednings- och stödfunktbner samt framtida
organisering AME).

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på Smkr för 2021 med
följande fördelning:

2 mnkr auser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad kvalitet o/e minskade kostnader.
Samskapande över traditionella /ftirualtnings- kommun- och utförargränser premieras.

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav I mnkr avser
planarbeta

3. Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för
202L.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att satsa 17 miljoner av det nu prognostiserade
överskottet för 2O2L enligt följande:

Inom Socialförvaltningen

o 7 miljoner kronor - Fördelas till de tre sektorerna inom förualtningen på så sätt att de
föreslagna besparingarna ifrån den borgerliga majoriteten i Socialnämnden åteftas. Den
största delen av anslaget syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för en budget i balans
inom IFO skapas av kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrka nde

45



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
52

l

o 2 miljoner kronor - Anslås för att fördelas efter beslut att användas i Socialnämnden på

bästa sätt utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om

som ska redovisas 2021.

Inom Kultur och Utbildningsförvaltningen

. 2 miljoner kronor - Fördelas med inriktning på stöd till elever med särskilda behov, utöver

det som täcks av elevpeng och möjliga riktade medel för ändamålet'

. 2 miUoner kronor - Fördelas med inriktning att öka antalet behöriga lärare i grundskolan,

utifrån den plan för kompetensförsörjning som kommunfullmäktige beslutat om som ska

redovisas 2021.

o 1 miljon kronor - Fördelas så att kommunens IM gymnasium kan anordna de 23 UW per

vecka som skollagen föreskriver.

Inom Kommunstyrelsens förualtning

3 miljoner kronor anslås som en buffert för möjliga beslut direkt i KS under budgetåret, utan

att resultatet påverkas. Exempel på sådana beslut kan vara en plan för kommunens framtida

digitalisering, DWJ m.m.

Ulf Rexefjord (SD).: Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 202L.

2. uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att snarast möjligt omdisponera 3 mkr från
icke obl igatorisk verksam het til I kä rnverksa m heterna'

3. anslå 1 mkr till planarbete.

4. anslagen finansieras genom att höja budgeten for statsbidrag och utjämning med 4 mkr
för 2021.

Beslutsgång I
Ordföranden frågar på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen bifaller

arbetsutskottets förslag. Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.

Därefter ställer ordföranden Michael Melbys och Ulf Rexefjords förslag mot varandra och finner
att kommunstyrelsen utser Melbys förslag till motförslag.

Beslutsgång2

Ordföranden ställer arbetsutskottets och Michael Melbys förslag mot varandra och finner att
kom m u nstyrelse n b ifa I ler a rbetsutskottets fö rs la g.

,,ffi
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-L2-0r

sida
33

s 40s Dnr KS 2020/84

Tilläggsbudget 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 202I med följande
fördelning:

2 mnkr avser inmtser inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.

1 mnkr - avser verksamhetsutueckling (lednings- och stödfunktbner samt framtida
organisering AME).

2. bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för 2021 med
följande fördelning:

2 mnkr auser utvecklingsinsatser - som avses leda till ökad fualitet o/e minskade kostnader.
Samskapande över traditionella /förualtnings- kommun- och utförargränser premieras.

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, varav I mnkr avser
planarbeta

3. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för
202L.

Reseruationer

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

Deltar ej

Thomas Hagman (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-24; $ 78 om Budget 2021 och plan 2022-2023. För året
202L är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,60/o), vilket uppfyller kommunfullmäktiges
finansiella mål för en resultatnivå på 2 o/o För 2022 är det budgeterade resultatet 12,5 mkr och
för 2023: 10,2 mkr. Resultatnivåerna förutsätter att nämnderna har en budget i balans. I
delårsbokslutet per augusti prognostiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr.

I samband med budgetpropositionen för 2021 föreslås att anslaget för kommunalekonomisk
utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 202L och av dessa beräknas 5 miljarder kronor
kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär detta 6,3 mkr 202L för att sedan
minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt
bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021. I
budgetpropositionen föreslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som
för Melleruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.

Budgeten för skatteintäkter och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger på Sveriges
kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april, Covid-19 har fått stora
konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprognoserna från SKR är inga prognoser i

vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på en konjunkturåterhämtning under hösten.
Enligt SKR:s senaste skatteunderlagsprognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning
försämras skatteintäkterna och utjämningsbidraget för 202I-2023, se i nedanstående tabell.

srgn Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-r2-0t

sida
34

Nästa skatteunderlag prognos från SKR kommer 15 december.

Budgeten för202L grundas på en befolkningsminskning med 100 personer. Den senaste
kvartalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning än budgeterat, vilket i

så fall medför högre skatteintäKer för 2021.

I budgeten för 2021har nämndernas räknats upp med L,5 o/o för löneökningar. För
struKursatsningar finns 0,5olo avsatt centralt, Kommunals ökning är ca 2,L o/o fr. o. m 1/11

2020 och 2,Lo/o fr. o m Ll4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas ytterligare 0,3 o/o till
yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.

Ån 202t 2022 2023

MKR

Budgeterat resultat KF; $ 78 14e 12,5 to12

Kända förutsättningar som
påverkar budgeten för 2021:

Uppdaterad
Skatteu nderla gsprog nos

SKR augusti

-0r9 -t,2 -2,2

Uppdaterad kommunalekonomisk
utjämning SCB

-0,7 0 -L,4

Tillskott generella statsbidrag

Budgetpropositionen 2021

6,3 3,r 0

Generellt riKat tillskott till
äldreomsorgen

Budgetpropositionen 2021
510 510 5r0

Bidrag till högt
flyktingmottagande

(generel lt statsbid rag)
Budgetpropositionen 2021

315 0 0

Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag för revidering
av budget lör 2O2l=

Än

MKR

2021'

Kultur- och utbildningsnämnd

Tillfälligt tillskott
-Vara insatser inom AME samt for stöd för elever med
särskilda behov

-uarav anslag för specifik verksamhetsutveckling (lednings-
och stödfunktioner samt framtida organisering AME)

310

210

110

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄO TSP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-L2-0L

sida
35

Kommunstyrelsen

Tillfäl li gt til lskott ti ll Kom mu nstyrelsens föfogande
anslag

-varav utuecklingsinsatser som ave leda till ökad kvalitet o/e
m inskade kostnader. Sa mskapa nde över traditbnella /förua lt-
n ings-kom m u n - och utföra rgrä nser prem r?ras. Anslaget äskas
hos kommunstyrelsen.

-uarav kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser,
uarav 1 mkr auser planarbetet

510

210

z0

Finansiering

Höjning av bidrag för skafter och utjämningsbidrag -810

Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas.

Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021.

Beslutsunderlag

. Förslag från KS ordförande.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för 2021med följande
fördelning:

2 mnkr auser insaBer inom AME samt för stöd för elever med särskilda behov.

1 mnkr - auser verksamhetsutueckling (lednings- och stödfunktbner samt framtida
organisering AME).

2. bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillrälligt anslag på 5 mkr för 2021 med
följande fördelning:

2 mnkr auser utvecklingsinsaber - som auses leda till ökad fualitet o/e minskade kostnader.
Samskapande över traditionella /förualtnings- kommun- och utförargränser premieras.

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för ufuecklingsinsatser, varav 1 mnkr auser
planarbete

3. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 8 mkr för
2021.

Ulf Rexefiord (SD).: Kommunfullmäktige beslutar att

1, bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillrälligt anslag på 3 mkr för 202L.

2. uppdra åt kultur- och utbildningsförvaltningen att snarast möjligt omdisponera 3 mkr från
icke obl igatorisk verkamhet til I kärnverksam heterna.

3, anslå 1 mkr till planarbete.

4. anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjämning med 4 mkr
för 202L.

gn Utdragsbestyrka nde

49



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-L2-0L

sida
36

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller
Morgan E Anderssons förslag.

Pa usteras

n

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN Datum

2020-rL-23

Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2O2l

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1. Bevilja kultur- och utbildningsnämnden ett tillfälligt anslag på 3 mkr för
2021 med följande fördelning:

2 mnkr ovser insotser inom AME somt för stöd för elever med siirskildo be-

hov.

7 mnkr - ovser verksomhetsutveckling (lednings- och stödfunktioner sdmt

fromti da organ ise ri n g AM E).

2. Bevilja kommunstyrelsens förfogandeanslag ett tillfälligt anslag på 5mkr för
2021 med följande fördelning:

2 mnkr avser utvecklingsinsotser - som avses leda till ökad kvalitet o/e
minskode kostnader. Samskoponde över troditionella /förvaltnings- kom-

mun- och utförargrdnser premieras.

3 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser, vorov 7

mnkr avser plonarbete.

3. Anslagen finansieras genom att höja budgeten för statsbidrag och utjäm-
ning med 8 mkr för 202!.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-2a; 5 78 om Budget 202I och plan 2022-
2023. För året 2021 är det budgeterade resultatet 16,6 mkr (2,60/o), vilket uppffller
kommunfullmäktiges finansiella mål för en resultatnivå på 2 o/o För 2022 är det
budgeterade resultatet 12,5 mkr och för 2023: I0,2 mkr, Resultatnivåerna förut-
sätter att nämnderna har en budget i balans. I delårsbokslutet per augusti progno-

stiserade nämnderna ett underskott med -11,3 mkr.

I samband med budgetpropositionen för 2021 föreslås att anslaget för kommuna-
lekonomisk utjämning ökas med 10 miljarder kronor för 202L och av dessa beräk-
nas 5 miljarder kronor kvarstå på anslaget för 2022. För Melleruds del innebär
detta 6,3 mkr 202I för att sedan minska till 3,1 mkr 2022 och sedan upphöra helt
till 2023. Mellerud erhåller även ett tillfälligt bidrag med 3,5 mkr avseende bidrag

Diarienummer
KS 2020184

Sida

1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se51
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MELLERUDS
KOMMUN Datum

2020-rr-23
Diarienummer
KS2020lB4

Sida
2 (3)

till kommuner med högt flyktingmottagande under 2021. I budgetpropositionen fö-
reslås även ett permanent generellt statsbidrag för äldreomsorgen som för Melle-
ruds del uppgår till 5,0 mkr årligen.

Budgeten för skatteintäkter och bidrag från kommunalekonomisk utjämning bygger
på Sveriges kommuner och Regioner (SKR) skatteunderlagsprognos från april. Co-
vid-19 har fått stora konsekvenser för världsekonomin och skatteunderlagsprogno-
serna från SKR är inga prognoser i vanlig bemärkelse utan scenario som bygger på

en konjunkturåterhämtning under hösten. Enligt SKR:s senaste skatteunderlags-
prognos och utfallet i kommunalekonomisk utjämning försämras skatteintäkterna
och utjämningsbidraget för 202L-2023, se i nedan tabell, Nästa skatteunderlag
prognos från SKR kommer 15 december.

Budgeten för 202l grundas på en befolkningsminskning med 100 personer. Den

senaste kvartalsstatistiken från SCB visar på en något lägre befolkningsminskning
än budgeterat, vilket i så fall medför högre skatteintäkter för 202t.

I budgeten för 2021 har nämndernas räknats upp med I,5 o/o för löneökningar. För

struktursatsningar finns 0,5olo avsatt centralt. Kommunals ökning är ca 2,1 o/o fr. o.
m 1/11 2020 och 2,Lo/o fr. o m U4 2021. Utöver ordinarie löneutrymme fördelas
ytterligare 0,3 o/o till yrkesutbildade inom vård skola och omsorg.

Ån 2(J21 2022 2023

MKR

Budgeterat resultat KF; $ 78 L6$ L2F IO,2

Kända förutsättningar som påverkar budgeten
för 2O2l=

Uppdaterad Skatteunderlagsprognos

SKR augusti

-0r9 -r,2 -2,2

Uppdaterad kommunalekonomisk utjämning SCB -0,7 0 -r,4

Tillskott generella statsbid rag

Budgetpropositionen 202 1

6,3 311 0

Generel lt riktat ti I lskott ti I I ä ld reomsorgen

Budgetpropositionen 2021 5r0 5r0 5r0

Bidrag till högt flyktingmottagande

(generellt statsbidrag) Budgetpropositionen 2021

315 0 0
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MELLERUDS
KOMMUN Datum

2020-Lt-23
Diarienummer
KS 2020184

Sida

3 (3)

Majoriteten har utifrån de nya förutsättningarna tagit fram ett förslag
för revidering av budget för 2021:

Justeringar kan komma att ske beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna
utvecklas.

Förslaget innebär att kommunfullmäktiges tre finansiella mål nås för 2021.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet skickas till
Nämnderna
Ekonomienheten

Ån

MKR

2021

Kultur- och utbildningsnämnd

Tillfälligt tillskott

-Vara insatser inom AME samt för stöd för elever med särskilda
behov

-varav anslag för specrfik verksamheEutueckling (lednings- och
s tödfu n ktio n e r sa m t fra m tr da o rg a n iserin g A M E)

3'O

210

1r0

Kommunstyrelsen

Ti I lfä | I igt ti I lskott ti I I Kom m u nstyrelsens födoga nde an-
slag

-varav utuecklingsinsatser som ave leda till ökad kualitet o/e
m inskade kostnader. Sa mska pa nde över traditb nella /förua lt-
n in gs - kom m u n - oc h u tft) ra rg rä n se r p rem iera s. A n s la g et ä s kas
hos kommunstyrelsen.

-varav komm unstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser,
varav I mkr auser planarbetet

5rO

210

z0

Finansiering:

Höjning av bidrag för skatter och utjämningsbidrag -8'O
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-72-09

ARENDE 7 Dnr KS 20201587

Nämndmål för Melleruds kommun2O2l

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för Z0Zt

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under
mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. Nämnderna ska
sedan ta fram mål utifrån fullmäktiges må|. Nämnden anpassar därefter nämndmålen så de

ryms inom tilldelade ramar.

Process för framtagande av mål

Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsbokslut
och bokslut. Det är nämndernas mål som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen
kommu nfullmäKige målen.

Nämnderna har beslutat om mål för 202L utifrån kommunfullmäktiges må|, som redovisas
nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är inte målen sorterade under respeKive
fullmäktige må|. Det har gjorts av ekonomienheten i samråd med förvaltningen. Nämndernas
mål kommer kompletteras med nyckeltal.

Kommunfullmäktigemål :

Tar ansvar för vår livsmiljii, arbete förebyggande och värnar förutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:

o Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun (KS)

o Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för
verksamheter (BN)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-t2-09

. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet
och självständighet Beskrivning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i

samhället och sysselsättning utifrån sina förutsättningar (SN)

. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt loralit6 utifrån en hållbar social, ekonomisk,
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv (SN)

. Öka andelen lärare med lärarexamen iförskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KUN)

o Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro (KUN)

r Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna (KUN)

o Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet (KUN)

o Alla elever igymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år (KUN)

r De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o bemötande (nummer 12,13
och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle (KUN)

Kommunfullmäktigemål :

Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en
uWecklad samhällsseruice och ökad attraktivitet

Nämndmål:

o Verka för attraktiva miljöer (KS)

. Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice (KS)

o Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv (BN)

. Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet Beskrivning: Medskapande
möjliggörs genom fungerande information och kommunikation (SN)

. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ
arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
uWecklas, tar initiativ och kunskap sprids (SN)

o Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)

Kommunfullmäktigemål :

Frä mja r företagsamhet, företagande och fören i n gsliv

Nämndmål:

. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(Ks)

. Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög seruice (BN)

. Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt
föreningsliv (SN)

. Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och kompetens för att
upprätta en god verkamhet och kvalit6 genom samverkan Beskrivning: Verkamheten ska
skapa organisation som främjar och utuecklar förutsättningar ft)r att ge individen delaktighet
och sysselsättning i samhället (SN)

r Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-L2-O9

a Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor (KUN)

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-16, 5 80
. Socialnämndens beslut 2020-10-2I,5 135.
o Kommunstyrelsens beslut 2020-11-04, g 250
r Byggnadsnämndens beslut 2020-11-18, 5 196,
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0L,5 390.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, g 287.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
28

g 287 Dnr KS 20201587

Nämndmål för Melleruds kommun 2OZL

Kommunstyrelsens förclag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under

mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. N-ämnderna ska

sedan ta fram mål utifrån fullmäKiges må|. Nämnden anpassar därefter nämndmålen så de

ryms inom tilldelade ramar.

Process för irarntagande av ntål

Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppfyllelsen redovisas i samband med delårsboklut
och boklut. Det är nämndernas mål som ligger till grund för bedömning av måluppffllelsen
kommunfullmäktige målen.

Nämnderna har beslutat om mål för 202L utifrån kommunfullmäktiges må|, som redovisas

nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är inte målen softerade under respektive

fullmäKige måI. Oet har gjorts av ekonomienheten i samråd med förvaltningen. Nämndernas

mål kommer kompletteras med nyckeltal.

Kommunfullmäktigemål :

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbete förebyggande och värnar förutsättningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspeKiv

Nämndmål:
. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun (KS)

. Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för
verksamheter (BN)
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-L2-02

sida
29

J

. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet
och självständighet Beskrivning: Brukarna ska ges förubättningar för ökad delaktighet i
samhället och sysselsättning utifrån sina föruBättningar (SN)

. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalit6 utifrån en hållbar social, ekonomisk,
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv (SN)

. öka andelen lärare med lärarexamen iförskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KUN)

. Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auKoritet i

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro (KUN)
. Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna (KUN)
. Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet (KUN)
. Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år (KUN)
o De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o bemötande (nummer 12,13

och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfålle (KUN)

Kommunful lmälGigemål :

Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en
utvecklad samhällsservice och ökad attraRivitet

Nämndmål:
o Verka för attraktiva miljöer (KS)
. Verka för effeKiv och attraktiv samhällsseruice (KS)
. Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv (BN)
. Verksamheten ska säkerhetsställa en god seruice och delaKighet Beskrivning: Medskapande

möjliggörs genom fungerande information och kommunikation (SN)
. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ

arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids (SN)

r Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)

Kommunful lmäktigemål :

Främjar företagsa mhet, företaga nde och föreni n gsl iv

Nämndmål:
. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer

(KS)
o Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög seruice (BN)
. Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt

föreningsliv (SN)
r Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars efarenhet och kompetens för att

upprätta en god verksamhet och kvalit6 genom samverkan Beskruning: Verksamhqten ska
skapa organisatbn som främjar och utuecklar förubättningar för att ge indiviCen delaktighet
och sysselsättning i samhället (SN)

. Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)
o Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande

förmågor (KUN)

Beslutsunderlag

o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-L6, S 80
. Socialnämndens beslut 2020-I0-2t,5 135,

ign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-t2-02

sida
30

o Kommunstyrelsens beslut 2020-lI-04, 5 250
r Byggnadsnämndens beslut 2020-11-18, 5 196,
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
r Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0L,5 390.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mål för 2021

Beslutsgång

Ordforande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

ndes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-0r

sida
13

s 3e0 Dnr KS 202USe7

Nämndmål för Melleruds kommun 2O2L

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av nämndernas mtl för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar kommunfullmäktige om mål under
mandatperiodens första år som gäller till första året i kommande mandatperiod. Nämnderna ska

sedan ta fram mål utifrån fullmäktiges må|. Nämnden anpassar därefter nämndmålen så de

ryms inom tilldelade ramar.

Process för fi"arntagende ati mål

Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppffllelsen redovisas i samband med delårsbokslut
och bokslut. Det är nämndernas mål som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen
kommunfullmäktige målen.

Nämnderna har beslutat om mål för 202L utifrån kommunfullmäktiges må|, som redovisas

nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är inte målen sorterade under respeKive

fullmäktige må|. Det har gjorts av ekonomienheten i samråd med förualtningen. Nämndernas

mål kommer kompletteras med nyckeltal.

Kommunfull mäktigemål :

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbete förebyggande och värnar förutsättningarna för
ett goft liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:
. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)
o Verka för en jämlik och inkluderande kommun (KS)
o Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för såväl bostäder som för

verksamheter (BN)
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-L2-0L

sida
L4

. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet
och självständighet Besknvning: Brukarna ska ges förutsättningar för ökad delaktighet i
samhättet och sysselsättning utifrån sina föru&ättningar (SN)

. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalit6 utifrån en hållbar social, ekonomisk,
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspeKiv (SN)

. öka andelen lärare med lärarexamen iförskolan, grundskolan och gymnasieskolan (KUN)

. Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro (KUN)
. Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna (KUN)
o Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet (KUN)
. Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år (KUN)
o De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o bemötande (nummer L2,L3

och 15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle (KUN)

Kommunfullmäktigemål :

Är välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en
uWecklad samhällsseruice och ökad attraktivitet

Nämndmål:
e Verka för attraktiva miljöer (KS)
. Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice (KS)
. Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och näringsliv (BN)
. Verksamheten ska säkerhetsställa en god seruice och delaktighet Beskrivning: Medskapande

möjliggörs genom fungerande information och kommunikatbn (SN)
. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ

arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
utvecklas, tar initiativ och kunskap sprids (SN)

r Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)

Kommunfullmäktigemål :

Frä mjar företagsamhet, företagande och föreni n gsl iv

Nämndmål:
. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer

(KS)
. Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög service (BN)
. Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt

föreningsliv (SN)
. Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars efarenhet och kompetens för att

upprätta en god verksamhet och kvalit6 genom samverkan Beskrivning: Verksamheten ska
skapa organisation som främjar och utuecklar förubättningar ft)r att ge individen delaktighet
och sysselsättning i samhället (SN)

. Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)
o Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att uUeckla sina skapande

förmågor (KUN)

ndes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-L2-0t

sida
15

r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-L6, 5 80.
. Socialnämndens beslut 2020-L0-2L, S 135.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-LL-04, 5 250
. Byggnadsnämndens beslut 2020-11-18, 5 196.
. Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen
av nämndernas mål för 202L.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Omedelbar justering

usteras

Morgan Jensen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Nämndmål för Melleruds kommun 2O2!

Förslag till beslut

Komm unfullmäktige beslutar att:

Godkänna redovisningen av nämndernas mål för 202L

Sammanfaft ning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem beslutar
kommunfullmäktige om mål under mandatperiodens första år som gäller
till första året ikommande mandatperiod. Nämnderna ska sedan ta fram
mål utifrån fullmäktiges må1. Nämnden anpassar därefter nämndmålen
så de ryms inom tilldelade ramar.

Process för framtagande av mål

Måluppfyllelse mäts genom nyckeltal. Måluppfyllelsen redovisas i

samband med delårsbokslut och bokslut. Det är nämndernas mål som
ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen kommunfullmäktige
målen.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-11-18 KS2020ls97

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

n'|o.r
.lotoYtt{tx
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2020-11-18 K520201587

)
o
a rskurs 1 ska kunna läsa, skriva och

räkna (KUN)
Alla elever som lämnar grundskolan ska nå
gymnasiebehörighet (KUN)
Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3

år (KUN)
De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och o
bemötånde (nummer 12,13 och 15) båsvaras med högsta nivå
vid nästa tillfälle (KUN)

Kommu nfu llmä ktigemål :

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

Nämndmål:
. Verka för attraktiva miljöer (KS)
. Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice (KS)
o Byggnadsnämnden ska ha en bra dialog med medborgare och

näringsliv (BN)

Sida
2 (3)

Nämnderna har beslutat om mål för 2O2l utifrån kommunfullmäktiges
må|, som redovisas nedan. I kultur- och utbildningsnämndens beslut är
inte målen sorterade under respektive fullmäktige må|, Oet har gjorts av

ekonomienheten i samråd med förvaltningen. Nämndernas mål kommer
kompletteras med nyckeltal.

Kommu nfu llmäktigemå | :

Tar ansvar för vår livsmiljö, arbete förebyggande och värnar
förutsättningarna för ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv

Nämndmål:
. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta (KS)
. Verka for en jämlik och inkluderande kommun (KS)
o Byggnadsnämnden ska arbeta för en god planberedskap för säväl

bostäder som för verksamheter (BN)
. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever

trygghet och självständighet Beskrivning: Brukarna ska ges

förutsättningar för ökad delaktighet i samhället och sysselsättning
utifrtn sina förutsättningar (SN)

. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalit6 utifrån en
nåttbar social, ekonomisk, miljömässig och arbetsmiljömässigt
perspektiv (SN)

. Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan
och gymnasieskolan (KUN)

. Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll
som ledare och auktoritet i klassrummen, för att främja ordning,
reda och arbetsro (KUN
Alla elever som lämnara

a

a
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-11-18 K520201587

Sida

3 (3)

Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och
delaktighet Beskrivning : Medskapande möjliggörs genom fungerande
i nformation och kommunikation (SN )
Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god
och kreativ arbetsmiljö Beskrivning: Det sker genom ett tydligt
och tryggt ledarskap där medarbetarna utvecklas, tar initiativ och
kunskap sprids (SN)
Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter (KUN)

Kom m u nfu llmä kti gemål :

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv

Nämndmål:
o Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv,

föreningsliv och andra aktörer (KS)
. Byggnadsnämnden ska erbjuda en hög service (BN)
r Minska ensamhetsproblematiken Beskrivning: Ges mojlighet för

deltagande i ett aktivt föreningsliv (SN)
. Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars

erfarenhet och kompetens för att upprätta en god verksamhet
och kvalitd genom samverkan Beskrivning: Verksamheten ska skapa
organisation som främjar och utvecklar förutsättningar för att ge
individen delaktighet och sysselsättning i samhället (SN)

. Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka (KUN)

. Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor (KUN)

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämnden 2020-09-16; 5 B0

Socialnämnden 2020-10-21; 5 135

Kommunstyrelsen 2020-11-04; 5 250

Byggnadsnämnden 2020-11-18; 5 196

Karl Olof Petersson

Kommunchef
Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Nämnderna
Ekonomienheten

a

a
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020- 1 1-18

sida
25

$ 1e6

Byggnadsnämndens mål 2021

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att anta presenterade strategier till nämndmål för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Beslutet sickas till
Komm u nstyrelsekontoret

]lämndplan - Belutas av KF Strategi - Eelrtae av llämnd

KF mål Nämndmål
Ter anmr lb Ylr thrmiljii, arbetar
!ör€byggnnde odr värnar
fiirutsättrlngarna för ett gott liv i ett
cocialt, skonomisltt och milfrimäesigtt
pcnpeltöv.

Byggnadcnämnden rka
erbefia l6ren god
planbercdrkap lör såväl
boctäderrom 16r
ver{rrrmhcftcr.

Byggnadenåmndcn ch
ha en bradlalog mcd
mdborgareocfr
närlngcllv.

Byggnadrnåmnden rka
eftluda Gn hög rervice.

a

aÄr välkomnadc odr inbjudcr till
medckapande- intcrn odr externt-
t$ren uhrcdrlad camhällsc€ruie och
ökad athlrtvlH.

Ftåmlar ltirctagsamhet, ftirctagande
ocå förcningrliv.

,Ab #1
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-tL-}4

Dnr KS 20201547

sida
2I

s 2so

Kommunstyrelsens mål 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 202I-2023 enligt nedan:

. Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun

o Verka för attraktiva miljöer

. Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice

. Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges må1.

Kommunfullmäktige fastställde tre må|, (KF 2020-04-20; 5 41) som gäller mandatperioden och
första året i kommande mandatperiod,

Nämnderna ska ta fram mål utifrån fullmäktiges mål och anpassa så att de ryms inom tilldelade
ramar. Uppföljning av måluppfyllelse sker genom nyckeltal och aktiviteter som kopplas till målen
och görs vid varje prognostillfälle samt i bokslutet.

Arbetsutskottet beslutade 2020-09-08; 5 281 att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta
förslag till mål för kommunstyrelsen 2021 utifrån förslag och förutsättningar som diskuterades
på mötet.

Kommunchefen har i samverkan med chefer inom kommunstyrelsens- och samhälls-
byggnadsförvaltningen utarbetat förslag till mål utifrån detta. Förslaget har diskuterats på

arbetsutskottets sammanträde 2219 och den 6/10 samt kommunstyrelsens möte 9/10.

Förslag till nämndmäl för 202I-2023:

Tar ansvar ftir uår liusmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv
i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

Nämndmål:

Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

Verka för en jämlik och inkluderande kommun

Air välkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en utvecklad
samhällsseruice och ökad attraktivitet

Nämndmål:

Verka för attraktiva miljöer

Verka för effektiv och attraktiv samhällsservice

Frä mja r företagsam het, företaga nde och fören ings liv

Nämndmål:

Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aktörer,

srgn

ls
Utdragsbestyrkande

67



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-tL-o4

sida
22

Beslutsunderlag

r KommunfullmäKiges mtl202L, KF 2020-04-5 41.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-10-19, g 328.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens målför 202L-2023 enligt nedan:

o Verka för en ökad hållbarhet och miljönytta

. Verka för en jämlik och inkluderande kommun

. Verka för attraktiva miljöer

. Verka för effektiv och attraktiv samhällsseruice

r Verka för ökad samverkan mellan kommun och näringsliv, föreningsliv och andra aKörer
(och arbeta för att underlätta för företagare).

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

ndes sign

fL
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum
202A-t0-21

sida
5

s 135

Socialnämndens mål ftir 2O2l

Dnr SN 20201323

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar fastställa följande mål fOr socialnämnden 2021: 
1

Tar ansuar för vår fiusmili| arbetar förebyggande och värnar fiirutsäftningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonamiskt och miliömässigt perspektiv,

Nämndmål:
1. Brukare ska ha en aktiv och meningsfulltillvaro där de upplever trygghet och

självständighet.
Besknvning: Brukarna ska ges forutsättningar för ökad delakttghet i samhället och
syssebiittning utifrån si na förutsättningar

2. Verksamheten ska vara rättssäker med rätL kvalit6 utifrån en hållbar social, ekonomisk,
miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv.

Är uätkomnande och inbjuder titl medskapande - internt och externt - för en
utvecklad sa m häilsservlce och ökad attra ktivitet

Nåmndmål:
1. Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaKighet

Beskn'vning : Medskapa nde möjliggörs genom fu ngera n de info rmatio n och
kommunt'kation

2. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ arbetsmiljö
Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
utvecklas, tar mftiativ och kunskap sprids

Främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv

Nämndmål:
1. Minska ensamhetsproblematiken

Eeskrivning: Ges möjlighet för deltagande i eff aktivt ftireningsltv

2. Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och kompetens
för att upprätta en god verksamhet och kvalit6 genom samverkan
Eeskrivning: Verksamheten ska skapa organbatbn som främjar och utuecklar
hrutsättningar for att ge individen delaktighet och sysselsättning i samhället

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål
Futlmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år ijuni. Nämnderna

anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar. Förvaltningschefen
initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T - modellen. Målen redovisas vid

budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska

vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året. Efter att nämnden titldelats nämndmål och en budgetram börjar
arbetet med att ta fram en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara
klar, nämndmål diskuteras vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäKiges
novembermöte tillsammans med nämndens förslag till taxor och avgifter.

J st Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnåmnden

SAM M ANTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2024-L0-27

sida
6

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar fastställa följande mål fdr
socialnämnden 2021:

Socialnämnden beslutar fastställa följande mål för socialnämnden 2021:

Tar ansuar ftir uår liusmilJö, arbetar förebyggande och värnar föru&ättningarna för
ett gott liv i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt percpektiv,

Nämndmål:
1. Brukare ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro där de upplever trygghet och

självständighet.
Beskrivning: Brukarna ska ges friruhättningar för ökad delaktEhet i samhället och
sysselsåittning utifrån sina ftirutsä ttn ingar 

-

2. Verksamheten ska vara rättssäker med rätt kvalit6 utifrån en hållbar social,
ekonomisk, miljömässig och arbetsmiljömässigt perspektiv.

År vätkomnande och inbjuder till medskapande - internt och externt - för en
utvecklad samhä lls*ruice och ökad attraktivitet

Nämndmål:
1. Verksamheten ska säkerhetsställa en god service och delaktighet

Beskrivn ing : Meds kapa nde möjlrggörs genom fu ngerande informa tion och
kommunikation

2. Chefer och medarbetare ska tillsammans ta ansvar för en god och kreativ
arbetsmiljö
Beskrivning: Det sker genom ett tydligt och tryggt ledarskap där medarbetarna
utuecklas, tar initbtiv och kunskap sprids

Främjar företagsamhet, företagande och ftireningsliv

Nämndmål:
1. Minska ensamhetsproblematiken

Eeskrivning: Ges möjlighet för deltagande i ett aktivt föreningsliv

2, Verksamheten tar tillvara lokala företag - och föreningars erfarenhet och
kompetens för att upprätta en god verksamhet och kvalit6 genom samverka
Beskrivning: Verksamheten ska skapa organisation som främjar och utvecklar
förutsättningar för att ge individen delaktighet och sysselsättning i samhället

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Verksa m hetscontrol ler

Jus.terandes sign.

*tv.Ifi
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

SAM MANTRÄO ESPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-09-16

sida
B

580

Måldialog zAZl

Kultur- och utbildningsnämndens beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att behålla de mål som vi har för 2020 även nästa år
samt ett titlägg enligt följande:

. Identifiera förbättringsområden i nämndens verksamheter.

' Öka andelen lärare med lärarexamen iförskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

. Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lårarnas roll som ledare och auktoritet i

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro.

. Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna.

. Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.

. Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexarnen inom 3 år.

. Sysselsättningen bland Melleruds invånare ska öka,

. Främja allas möjlighet till krrlturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande

förmågor.

. De frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12, 13 och
15) besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.

Deltar ej

Anders Andersson (S) deltar inte i beslutet,

Sammanfattning av ärendet

Alla nämnder i Metleruds kommun tar fram mål utifrån kommunens nya vision med mål samt
fullmäKiges må|. fullmäKige beslutar om nämndens budgetramar och nämnden anpassar
därefter målen så de ryms inom tilldelade budgetramar.

Nämndmålen redovisas vid budgetdialog i september och vid fullmäktiges novembermöte året
innan budgetåret, kommunfullrnäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen
som ska vara uppffllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att ståmma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar målför 2021.

Beslutsunderlag

Kommunens vision och nämndmål för kultur- och utbildningsnämnden 2027

*</
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMITIUN

Kultur- och utbildningsnämnden

sAM MANTnÄOtSpnOrO KOLt
Sammanträdesdatum
2020-09-16

sida
9

Förclag tillbeslut på sammanträdet

Ludwig Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att behålla de mål som vi har
för 2020 även nästa år.

Ulf Rexefiord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om ett nytt mål som innebär att de
frågor i elevenkäten som berör trygghet, arbetsro och bemötande (nummer 12,13 och 15)
besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle,

Beslutsgång i huvudförslag

Ordförande frågar på förslaget och finner att det bifalles.

Beslutsgång i tilläggsförstag

Ordförande frågar på förslaget och finner att det bifalles.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtn ing

M,/
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-r2-o9

Änrnor g Dnr KS 20201676

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken 2O2l

Kommunstyrelsens förclag till beslut

KommunfullmäKige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och
prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021
o Arbetsutskottets beslut 2020-Ll-L7, 5 369.
o Rättelse i bilagan,
r Kommunstyrelsens beslut 2020-L2-02,5 269.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
4

S 269 Dnr KS 20201676

Dalstands mi[ö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och

prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag'

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

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

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021

o Arbetsutskottets beslut 2020-LL-L7, 5 369.

Förclag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och

prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

sign

offi{
Utdragsbestyrkande
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Marie Johansson

den 4 december 2020 08:22

lngrid Engqvist

Sv: Ändring i protokollstexten

Ursäkta lngrid, här kommer mer info:

Miljöbalkstaxan, bilaga L -sidan 12

Hälsn/Marie

Vönligo hölsningor

Martefuanuow
Nömndsekreterare

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 5, 464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432, Mobil: O7O3-587 432
E-post: morie. johonsson@dolslond.se

*
ä Pr-ld$r er)6

lt f 4qllebd

www.dalsland.se
för information om hur vi hanterar personuppgifter, klicka här

Från: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>
Skickat: den 4 december 2020 08:10
Till: Marie Johansson <marie.johansson@dalsland.se>

Ämne: Sv: Ändring i protokollstexten

I vilken av taxorna? Vilken sida?

/Ingrid

ÄRTruoeru ENLIGT 15 KAP MIUöBAIKEN
Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett
sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 S p 2 miljöbalken, Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens avseende ändring av

sla msugningsfrekve ns en ligt kom m u nens föreskrifter om
avfallshantering.

9 kap. 2 5 avfallsförordningen
(2O2O:61al

28 5 Renhållningsföreskrifter
för Da lslandskommunerna

Avgiftsnivå 1

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning
av avfall enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.

9 kap. 2 5 avfallsförordningen
(2O2O:6La)

25 S Renhållningsföreskrifter
för Dalsla ndskommunerna

Avgiftsnivå L

övriga ansökningar 9 kap. 1-2 SS

avfallsförordningen
(2O2O:67a)

Timavgift
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-Lt-t7

sida
3

S 369 Dnr KS 20201676

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning
enligt miljöbalken 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och

prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
att gälla från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och
energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021 enligt föreliggande förslag

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

es sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRADESPROTOKOLL 17

Sammanträdesdatum

2420- 10-08

DMEF 5 27

Fastställande av taxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att rekommendera kommunfullmåktige i

kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt mitjöbalken
(bilaga B) att gälla frän och med 1 januari ZOZL.

Besluta att timavgiften för tillsyn och prövning enligt miljöbalken ska
kvarstå på samma nivå som är ZO2A,1 002 krltimira från och med
den 1 januari 202L.

Arendet

Ny taxemodell för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
enligt SKR:s nya modell

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område behöver bli mer lätiläst och enklare att iörstå,
sveriges kommuner och landsting (sKR) har tagit fram en ny modell
för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett
nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsyns-
vägledande myndigheter och komrnunala miljökontor. Dalslands
nlljci- och energikontors (DMEK) forslag till reviderad taxa bygger
på principerna i SKR:s modell med visså lokala anpassningar.

DMEK:s målsättning är att handlågga inkomna ärenden så enkelt,
effektivt och råttssåkert som möjligt, I den nya taxan kommer det
vara enklare att se vilken avgift man kommer att få betala vld
prövning och tillsyn. För de verksamheter som har regelbunden
tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.

Se DMEK:s information om den nya taxemodellen i bilaga a.

Motivering till indexjustering av taxan

Okade kostnader
I samband med budgetarbetet 2021 meddelade förbunds-
kommunerna att kommunbidragen inte kommer att råknas upp.
Kommunbidragen kommer således vara på samma nivå som z}tg.
Miljö- och energinämnden har i en konsekvensbeskrivning redovisat
vad detta innebär for förbundets/nämndens verksamhet.

Datstands Mitjö
& Energiförbund

f;j
42,

.,za'X'-" 6l
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

Sammanträdesdatum

2020- 1 0-08

Jä mförelse taxor/Li Ilsynskostnader and ra kom m u ner
Miljö- och energinämndens timtaxa ligger idag under medelnivån
avseende miljöbalken vid en jämförelse med kommunerna i

Fyrbodal (se bilaga c).

Under de senaste åren (från z0t7 och rramåt) har kommunerna i

Fyrbodal i genomsnitt höjt sina timtaxor mer än Dalslands miljö- och
energinämnd, Flertalet av Fyrbodals kommuner kommer sannolikt
också höja sina taxor med index inför za2l. Utan en indexhöjning
av nåmndens taxor kommer således skillnaden mellan nämndenJ
taxa och Fyrbodals taxor således öka än mer.

Då miljö- och energinämndens kostnader ökar 2021 (bl.a.
löneökningar) är det nödvändigt att nämndens taxor anpassa till
dessa ökade kostnader. Sveriges kommuner och landsting
rekommenderar att PKV-indexet (prisindex kommunal veiksamhet)
anvånds avseende kommunala taxor. Indexet är transparent och tar
hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen. I samband med
budgetarbetet 2020 gav direktionen Dalslands miljö- och
energinämnd^i uppdrag att ta fram underlag kring viktiga
utvecklingsfrågor för förbundets fortsatta utveckling. Nåmnden
redovisade detta till direktionen som därefter gav förbundschefen
och kommuncheferna i uppdrag att utarbeta en fårdplan för
forbundets fortsatta verksamhet/utveckling. Fårdpfanen ska
redovisas för direktionen den 8 oktober ZOZO.

Bland de viktiga utvecklingsfrågor som nåmnden pekade på ingick
bland annat behovet av tydliga principer kring anpassning av
taxorna i relation till kostnadsutvecklingen, Förbundschefens och
kommunchefernas färdplan är i skrivande stund inte feirdigställd,
Nämnden behöver dock redan nu lämna förslag till taxa för tillsyn
och prövning enligt miljöbalken, varför forslag till indexjustering av
taxan enligt PKV framförs i denna skrivelse,

Den av nämnden föreslagna indexhöjningen för 2021 (motsvarande
av timavgift om 7a27 kr) medför i praktiken att timavgiften för
Dalslands^miljö- och energinämnd för 202r kommer ait tigga på oen
medelnivå för timavgiften som finns inom Fyrbodal 

"ur"uÄä" 
åt 
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2420.
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19

Sammantrådesdatum

2020- 1 0-08

Yrkande
Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad taxa (1002 kr) för
verksamhetsåret 2Q21.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinåmndens forslag att

- fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2021- höjning av taxan ttll IA27 krltimma
2. Morgan E Anderssons (C) förslag att

- fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2021- att taxan kvarstår på samma nivå som är ZOZO {1002
krltimma)

Ordforanden ställer proposition på forslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Morgan E Anderssons (C)
förslag.

Beredning:
Presidium 2020-09-23
Dalslands miljö- och energinåmnd ZAZO-A9-24, S 55

Bilagor

A. Information om ny taxemodell
B. Taxa 2021miljöbalken med tillhörande bilagor 1-3

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

d.:
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DALSLANDS TvIILJö.
OCH ENERGINÄMND

SAM MANTRÄOCSP ROTO KO LL 29

Samma nt rådesdatum

2A2A-09-24

DMEN g 55 Dnr 2A2O/7313.ADM

Fastställande av taxa för Dalslands miljö- och
energinämnds prövning och tillsyn enligt
nriljöbalken och angränsande lagstiftning 2O21

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

1. Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och angränsande lagstiftning att gälla från
och med L januari 202L (bilaga b)

2. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt
denna taxa ska vara 1-027 krltimma handläggnings-
Itillsynstid från och med den 1 januari 202{. (Cuttu
motsvarar en uppräkning av taxan enligt pKV-index
(prisindex för kommunal verksamhet) motsvarande 2,5
o/o vid avstämning mars 2O2A).

BakErund

Ny taxernodell för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
enligt SKR:s nya modell

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område behöver bli mer lättläst och
enklare att förstå, Sveriges kommuner och landsting (SKR)
har tagit fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring
av principer i modellen har skett nationellt med referens-
grupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Dalslands miljö-
och energikontors (DMEK) forslag till reviderad taxa bygger
pä principerna i SKR:s modell med vissa lokala anpassningar

Justerandes sign

l--r*.rl
'I-' l-.,
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Utd ragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGINÄMND

SAMMANTRÄoespRoroKoLL io

Sammanträdesd atum

202A-O9-24

forts $ 55

DMEK:s målsättning är att handlägga inkomna ärenden så
enkelt, effektivt och rättssäkert som möjligt. I den nya taxan
kommer det vara enklare att se vilken avgift man kommer att
få betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som
har regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara
tydligare kopplad till verksamhetens behov av tillsyn.

se DMEK:s information om den nya taxemodellen i bilaga a,

Motivering till indexjustering av taxan

Okade kostnader
I samband med budgetarbetet 2021 meddelade förbunds-
kommunerna att kommunbidragen inte kommer att räknas
upp. Kommunbidragen kommer således vara på samrna nivå
som 2019. Miljö- och energinämnden har i en konsekvens_
beskrivning redovisat vad detta innebär for förbundetsl
nämndens verksamhet,

Då miljö- och energinämndens kostnader ökar Z0ZI (bl.a.
löneökningar) är det nödvändigt att nämndens taxor anpassas
till dessa ökade kostnader, sveriges kommuner och landsting
rekommenderar att PKV-indexet (prisindex kommunal
verksamhet) används avseende kommunala taxor, indexet är
transparent och tar hänsyn till den allmänna kostnads-
utvecklingen, i samband med budgetarbetet 2020 gav
direktionen Dalslands miljö- och energinämnd i uppdrag att ta
fram underlag kring viktiga utvecklingsfrågor för förbundets
fortsatta utveckling. Nämnden redovisade detta till
direktionen som därefter gav förbundschefen och kommun-
cheferna i uppdrag att utarbeta en färdplan för förbundets
fortsatta verksamhet/utveckling, Färdplanen ska redovisas för
direktionen den 8 oktober ZAZCI.

Bland de viktiga utvecklingsfrågor som nämnden pekade på
ingick bland annat behovet av tydliga principer kring
anpassning av taxorna i relation till kostnadsutvecklingen,
Förbundschefens och kommunchefernas färdplan är i

skrivande stund inte färdigställd. Nämnden behöver dock
redan nu lämna förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken, varför förslag till indexjustering av taxanbnligf
PKV framförs i denna skrivelse,

'YV

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGINÄMND

Forts $ 55

SAM MANTRÄD ESP ROTO KO LL i1

S am ma n trådesd a tu m

2020-o9-24

r
Miljö- och energinämndens timtaxa ligger idag under
medelnivän avseende miljöbalken vid en jämförelse med
kommunerna i Fyrbodal (se bilaga c),

Under de senaste åren (från 2017 och framåt) har
kommunerna i Fyrbodal i genomsnitt höjt sina timtaxor mer
än Dalslands miljö- och energinämnd. Flertalet av Fyrbodals
kommuner kommer sannolikt också höja sina taxor med index
inför 2a21, utan en indexhöjning av nämndens taxor kommer
således skillnaden mellan nimnåens taxa och Fyrbodals taxor
öka än mer.

Den av nämnden föreslagna indexhöjningen för 202t
(motsvarande av timavgift om L0z7 kr) medför i praktiken att
timavgiften för Dals_lands miljö- och energinämnd för ZOZL
kommer att ligga på den medelnivå för timavgiften som finns
inom Fyrbodal avseende är 2A2A.

Underlag inför nämndens beslut
Underlag till stöd för nämndens beslut bifogas, se förteckning
över bilagor nedan

Bilagor
Information om ny taxemodell
Taxa 2021 miljöbalken med tillhörande bilagor 1-3
Timtaxor hos Fyrbodals kommuner Z0L7-ZOZA

Beredning:
Presidium 2020-09-10
Förbundschefens förslag till beslut

Expediering:
Direktionen

a)
b)
c)

es sign Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-L2-O9

Änrnor g Dnr KS 20201675

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll att gälla från och med

202 1-01-0 1 föreligger.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021
o Arbetsutskottets beslut 2020-LL-L7,5 370.
r Kommunstyrelsens beslut'2020-12-02, S 270.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
5

g27O Dnr KS 20201675

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll

2021 enligt föreliggande förslag.

Deltar ej

Michael Melby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll att gälla från och med

202 1-01-0 1 föreligger.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021.
o Arbetsutskottets beslut 2020-tL-I7, 5 370.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll

2021 enligt föreliggande förslag,

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

s19n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-rL-L7

sida
4

s 37O Dnr KS 20201675

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll att gälla från och med
202 1-01-0 1 föreligger.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och
energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021 enligt föreliggande förslag,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Dal.stands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRADESPROTOKOLL 12

Sammanträdesdatum

2020-10-08

DMEF 5 26

Taxa livsmedelskontroll 2021

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige i

kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Faststålla forslag till taxa för offenilig kontroll enligt livsmedelslag-
stiftningen (bilaga A) att gälla från och med l januari ZAZ1

Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt
lagstiftningen ska kvarstå på samma nivå som år
7 044 krltimma från och rned den 1 januari 2021

livsmedels-
202A,

Michael Melby reserverar sig mot beslutet.

Arendet

Motivering till föreslagen timavgift för offenilig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen från och med den t januari ZOZL

Bakgrund
Den offentliga livsmedelskontrollen ska enligt lagstiftningen
finansieras genom kontrollavgifter och får således inte si<atte-
finansieras. Vid revision av miljö- och energinämndens livsmedels-
kontroll hösten 2019 anmärkte länsstyrelsen på att nåmnden inte
har full kostnadstäckning för livsmedelskontroll. Miljö- och energi-
kontorets beräkning av erforderlig kontrollavgift under hösten 2019
visade att timavgiften för livsmedelskontroll 2020 borde vara r 254
kr (2020 års^kontrollavgift är r 044 kr). Beräkningen hösten 2019
gjordes utifrån den volym operativ kontrolltid som bedömdes möjlig
vid det tillfållet.

Miljö- och energikontoret arbetar sedan en längre tid tillbaka med att
utveckla och effektivisera verksamheten, bland annat genom att öka
den operativa kontrolltiden,

ökade kostnader
I samband med budgetarbetet 2021 meddelade förbundets
värdkommuner att kommunbidragen inte kommer att räknas upp,
Kommunbidragen kommer således vara på samma nivå som zarg.
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄOTSPROTOKOLL 13

Sammantrådesdatum

2020- 1 0-08

Motiv till föreslagen höjning av timtaxan för offenilig kontroll
enligt livsmedelslagstiftningen
Miljö- och energikontoret har ambitionen att successivt öka tiden för
operativ kontroll för att dårigenom reducera behovet av att höja
timavgiften. Miljö- och energikontoret kommer att arbeta för att öka
den operativa tiden för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen med
ca 14 7o under 202r. En så betydande ökning av kontrolltiden
innebär att^timavgiften for livsmedelskontroll behöver hcijas till
1 I25 kr från och med ZO2L En betydligt lägre ökning än de
tidigare beräknade t 254 kr utifrån tidigare tid för opårativ kontrolt.

Till följd av en ökad operativ kontrolltid btir således ökningen av
timavgiften ca 7,8 o/o istället fdr drygt 2a a/o. Det är nödv5ndigt att
hoja den befintliga timavgiften for offentlig livsmedelskontroll för att
kunna efterleva gållande lagstiftning, Med miljö- och
energikontorets ambition att kraftigt öka den operativa kontrolltiden
blir höjningen betydligt lägre än vad som tidigare beräknats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap klassar livsmedels-
kontrollen som en samhällsviktig verksamhet. Nationellt bedöms
således livsmedelskontrollen soå angetågen. aven ,iJåt
perspektivet bedöms det angeläget att ge förutsättningar for en väl
fungerande lokal livsmedelskontroll,

Miljö- och energinämnden har i en konsekvens-beskrivning redovisat
vad detta innebår för forbundets/ nåmndens verksamhet.

Då miljö- och energinämndens kostnader ökar 2021 (bl.a.
löneökningar) är det nödvändigt att nämndens taxor anpassas till
dessa ökade kostnader,

I samband med budgetarbetet za2a gav direktionen Dalslands
rniljö- och engrginämnd i uppdrag att ta fram underlag kring viktiga
utvecklingsfrågor for förbundets iortsatta utveckling. iltämnden
redovisade detta till direktionen som dårefter gav fårbundschefen
och kommuncheferna i uppdrag att utarbeta en färdplan för
forbundets fortsatta verksamhet/utveckling. Färdplanen ska
redovisas för direktionen den B oktober ZAZA.

Bland de viktiga utvecklingsfrågor som nämnden pekade på ingick
bland annat behovet av tydliga principer kring anpassning av
taxorna i relation till kostnadsutvecklingen. Förbundschefens och
kommunchefernas färdplan är i skrivande stund inte färdigställd.
Nämnden behöver dock redan nu lämna forslag till taxa for offentlig
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, varför icirslag till höjning ari
timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslag-r1,trn n"n-framförs i denna skrivelse.

.1 .'
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DaLstands Mitjö
& Energiförbund

SA M MANTRÄD ES PROTO KOLL 14

S am m a ntrådesd atum

2020-10-08

Jämförelse taxor/tillsynskostnader andra kommuner
Miljö- och energinämndens timavgift for offenilig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen ligger idag tydligt under medelnivån
avseende timavgift för livsmedelskontroll vid en jåmförelse med
kommunerna i Fyrbodal (se bilaga c).

under de senaste åren (från 2017 och framåt) har kommunerna i

Fyrbodal i genomsnitt höjt sina timavgifter for livsmedelskontroll
betydligt mer än Dalslands miljö- och energinåmnd. Flertalet av
Fyrbodals kommuner kommer sannolikt också höja sina taxor med
index infor 2021. Utan en höjning av nämndens taxor kommer
således skillnaden mellan nämndlns taxa och Fyrbodals taxor öka
än mer.

Den av nämnden foreslagna höjningen av timavgiften för 2021
(motsvarande en timavgift om 1 125 kr) medfor i praktiken att
timavgiften for Dalslands miljö- och energinämnd för 20zr kommer
att ligga strax under den medelnivå for timavgiften för
livsmedelskontroll som finns inom Fyrbodal avseende år 2020,

Effekter på livsmedelsverksamheter vid en höjning av
timavgiften enligt förslag för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftn ingen
I 

^bilaga 
b redovis^as skillnaderna i årlig avgift 2020 resp. zalt för

några exempel på livsmedelsverksamheter vid en höjning av
timavgiften för livsmedelskontroll enligt forslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Dalslands miljö- och energinåmnd föreslår Dalslands miljö- och
energiforbunds direktion att rekommendera kommunfullmäktige i

kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:
Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslag-
stiftningen (bilaga a) att gålla från och med 1 januari ZAZL.
Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt livsmedelslag-
stiftningen ska vara t 125 krltimma från och med den 1 januari
2CI27.

,jj\,
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Dalstands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

Sammanträdesdatum

2020- 1 0-08

Yrkanden

a Morgan E Andersson (C), Martin Carling (C), Stig Bertilsson
(M) och Tobias Bernhardsson {c) yrkar att rekoåmendera
fullmäktige att
- livsmedelstaxan ska gålla från och med 1 januari Z}ZL.- livsmedelstaxan ska vara oforändrad verkiamhetsårei zozr
(10aa kr)

r Michael Me_lby yrkar på att besluta enligt nämndens förslag till
beslut för 2azr och att vi tar fram undörtag för att inför 2022
råkna upp taxorna enligt kostnadsprisindei (KpI) för materiar
och enligt lönerevision för personalkostnadei. rör 2021 är KpI
år 1,3 procent (san20l9l jan2020) och beråknad lönerevision
2,5 procent.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns tre forslag:

1. Miljö- och energinämndens forslag
2. Morgan E Andersson (c), Martin iarring (c), stig Bertirsson (M)

och Tobias Bernhardssons (C) förslag
3. Michael Melbys (S) förstag

Votering begärs

Propotionsordning 1

. Miljö- och energinämndens förslagr Morgan E Andersson (c), Marrin carring (c), stig Bertirsson(M) och Tobias Bernhardssons (C) förilag 
'

. Michael Melbys (S) förslag

ordföranden ståller proposition på forslagen och finner att
direktionen beslutar att utse Morgan E AÄdersson (c), Martin carling(c), stig Bertilsson (M) och Tobias Bernhardssoni (ö) rorstag iiti '
huvudfcirslag

Propotionsordning 2

. Miljö- och energinämndens förslagr Michael Melbys (S) förslag

ordföranden ståller proposition på forslagen och finner att
direktionen beslutar utse Michael Melbys (s) förslag till motförslag,
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futi SAM MANTRÄDESPROTO KOLL t6

Sammanträdesdatum

2020- 10-08

Propositionsordning 3

Direktionen godkänner foljande propositionsordning i voteringen:r Ja-röst för Morgan E Anderssons (C), Martin Carling (C) och
stig Bertilsson (M) och robias Bernhardssons {c) forslag till
oföråndrad taxa.

. Nej-röst för Michael Melbys (S) förslag

Dalstands Mitjö
& Energiförbund

JA NEJ
XPer Eriksson

Stig Bertilsson
Martin Carling
Per-Erik Norlin
Ulla Börjesson
Tobias Bernhardsson
Michael Melby
Morgan E Andersson

X

X

X

X

X
X

X

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 4 Ja mot 4 Nej.

Med ordforandens utslagsröst beslutar direktionen att bifalla
Morgan E Anderssons (C), Martin Carlings (C) och Stig
Bertilsson (M) och Tobias Bernhardssons (C) forslag,

Beredning:
Presidium 2070-09-23
Förbundschefens fdrslag till beslut
Dalslands miljö- och energinämnd ZOZO-09-24, g 53

Bilagor

A. Taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt livsmedels-
lagstiftningen

B. Jämförelse årlig avgift livsmedelsverksamheter, exempel
C. Timtaxor hos Fyrbodals kommuner 2AI7-2020

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Fds kommun
KF Fårgelanda kommun
KF Melleruds kommun

-fi
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DALSLANDS MIL]ö-
OCH ENERGINÄMND

sAM MANTRÄo rspRoTo KoLL 24

S a mma nträd e sd a tum

2020-09-24

DMEN 5 53 Dnr 2A2A/1313,ADM

Fastställande av taxa för Dalslands miljö- och
energinämnd offentliga kontroll enligt
I ivsmedelslagstiftn in gen 2OZt

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Dalslands miljö- och energinåmnd föreslår Dalslands miljö-
och energiförbunds direktion att rekommendera
kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att;

1. Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen (bilaga a) att gälla från och
med 1 januari 2A21

2, Besluta att timavgiften för olfentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen ska vara 1 125 krltimma från
och med den L januari 202t.

Motivering ti!l föreslagen tirnavgift fön offent!lg kontroll
enligt livsrnedelslaEstiftningen från och med den
l januari 2O21

Bakgrund
Den offentliga livsmedelskontrollen ska enligt lagstiftningen
finansieras genom kontrollavgifter och får således inte skatte-
finansieras, Vid revision av miljö- och energinåmndens
livsmedelskontroll hösten 2019 anmärkte länsstyrersen på att
nämnden inte har full kostnadstäckning för livsmedelskontroll,
Miljö- och energikontorets beräkning av erforderlig kontroll-
avgift under hösten 2019 visade att timavgiften för livs-
medelskontroll 2020 borde vara 1 254 kr (2020 års kontroll-
avgift är 7 A44 kr). Beräkningen hösten 2019 gjordes utifrån
den volym operativ kontrolltid som bedömdes möjlig vid det
tillfället.

Miljö- och energikontoret arbetar sedan en längre tid tiilbaka
med att utveckla och effektivisera verksamheten, bland annat
genom att öka den operativa kontrolltiden.

srg n UtdragsbestyrkandeJusterandes
,t
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DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGINÄMND

Forts g 53

SAM MANTRÄOTSPROTO KOLL l5

S a m ma nt rådescl a tu m

2020^a9-24

Okade kostnader
I samband med budgetarbetet zazL meddelade förbundets
värdkommuner att kommunbidraqen inte kommer att räknas
upp' Kommunbidragen kommer således vara på samrna nivå
som 2019, Miljö- och energinämnden har i en konsekvens-
beskrivning redovisat vad detta innebär for förbundets/
nämndens verksamhet.

Då miljö- och energinämndens kostnader ökar zazL (bl,a.
löneökningar) är det nödvändigt att nämndens taxor anpassas
till dessa ökade kostnader.

I samband med budgetarbetet 2a2a gav direktionen Dalslands
m.ilj9- och energinamnd i_uppdrag atlta fram underrag kring
viktiga utvecklingsfrågor för förbundets fortsatta utveiklingi
Nämnden redovisade detta tiil direktionen som därefter gair
förbundschefen och kommuncheferna i uppdrag att utarbeta
en färdplan för forbundets fortsatta verksamhe-t/utveckling.
Färdplanen ska redovisas för direktionen den B oktober zazo.

Bland de viktiga utvecklingsfrågor som nämnden pekade på
ingick bland annat behovet av tydliga principer kring
anpassning av taxorna i relation till kostnadsutvecklingen,
Förbundschefens och kommunchefernas färdplan är i
skrivande stund inte färdigställd, Nämnden behöver dock
redan nu lämna förslag till taxa för offenilig kontroll enligt
livsmed,elslagstiftningen, varfor förslag till Äö3ning av
timavgiften för offenilig kontroil enrigf rivsmedersTag-
stiftningen framförs i denna skrivelså.

Motiv till föreslagen höjning av timtaxan för offentlig
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
Miljö- och energikontoret har ambitionen att successivt öka
tiden för operativ kontroll för att därigenom reducera behovet
av att höja timavgiften, Miljö- och enårgikontoret kommer att
arbeta för att öka den operativa tiden för kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen med ca 14 yo under 2a2r. E;;å
betydande ökning av kontrolltiden innebär att timavgiften för
livsmedelskontroll behöver höjas till 1 125 kr från och med
20?].En betydligt lägre ökning än de tidigare beräknadeI 254 kr utifrån tidigare tid föioperativ kontroll.

i.1

'w/
Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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DALSLANDS MILJö-
ocH ENERGTNÄMr{p

Forts g 53

SAM MANTRÄO TSP ROTO KO LL 26

Samma nträdesdatum

202A-A9-24

Till följd av en ökad operativ kontrolrtid brir såredes ökningen
av timavgiften ca 7,8 o/o istället för drygt 2A o/o. Det ärnödvåndigt att höja den befintriga timavgiften för offentrig
livsmedelskontroil för att kunna efterrevJ gailanJe
lagstiftning. Med mirjö- och energikontoreis ambiiion attkraftigt öka den operativa kontroiltiden brir höjningen
betydligt lägre än vad som tidigare beräknats,

Myndigheten för samhäilsskydd och beredskap krassar
I ivsmedelskontror ren- som en sam häilsvi kti g vårtii m h et.Nationellt bedöms såredes rivsmederskonträtten som
angelägen' Även ur det perspektivet bedöms det angerägetatt ge förutsättningar för en väl fungerande lokal
livsmedelskontroll,

Jämförelse taxon/tiilsynskostnader andra kommuner
Miljö- och energinämndens timavgift för offentrig kontrofi
enligt livsmedelsragstiftningen rigger idag tydrigiunder
medelnivån avseende timaigift ör livsmedelskontroll vid enjåmförelse med kommunernå i fyrbodal (se bilaga c)"

Under de senaste åren (från 2017 och framåt) har
kommunerna i Fyrbodar i genomsnitt höjt sinå timavgifter förlivsmedelskontroll betydligt mer än Dalslands miljö- ochenerginämnd. Frertaret av Fyrbodars kommuner kommer
sannolikt också höja sina taxor med index inför 2021. Utan enhöjning av nämndens taxor kommer således st<itrnaaen mellan
nämndens taxa och Fyrbodals taxor öka än mer.

Den av nämnden föresragna höjningen av timavgiften for202L (motsvarande en timavgift om t 125 kr) *-*aro,. ipraktiken att timavgiften för öalslands miljö- och-
energinämnd för 2CI27 kommer att rigga sfrax under denmedelnivå för timavgiften för livsmedelskontroll som finnsinom Fyrbodal avseende år 2020.

E-ffekter på livsn'redersverksamheter vid en höjning avtimavgiften enligt förslag för offentlig kontroiienligt
I ivsmedelsla gstiftn in gen
I bilaga b redovisas skiilnaderna i årlig avgift za20 resp. 2027för.några e-xemper på rivsmeoeGverkåmh1ter vid en höjning
av timavgiften för livsmedelskontroll enligt forslag.

sign Utdrags bestyrkande
Justerandes

,<,
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DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGINÄMND

sAM MANTRÄo rspRoTo KoLL 27

Sammanträdesdatum

202A-09-24

Forts g 53

Yrkande:

Lars Nilsson yrkar bifall till förbundschefens förslag till beslut,

ordföranden frågar på förslaget och finner att nämnden bifaller
detta.

Beredning:
Presidium 2020-09-10
Förbundschefens förslag till beslut

Expediering
Direktionen

Underlag inför nämndens beslut
underlag till stöd för nämndens beslut bifogas, se förteckning
över bilagor nedan

Bilagor
a) Taxa fclr offenUig livsmedelskontroll enligt

I ivsmedelslagstiftningen
b) Jåmfcirelse årrig avgift rivsmedelsverksamheter, exemperc. Timtaxor hos Fyrbodals kommuner 2017_2020

w\L/

srgn Utdrag nde
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-72-09

ARENDE 10 Dnr KS 20201674

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd
enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om
sprä ngä m nespreku rsorier 2O2L

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och
tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla

från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för Dalslands miljö- och energinämnds taxor
för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om
sprä ngäm nespreku rsorie r 202L.

o Arbetsutskottets beslut 2020-tL-L7, S 371.
. Kommunstyrelsens beslut 2020-L2-02, g 27I.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
6

S27t Dnr KS 20201674

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd
enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om
sprä ngäm nespreku rsorier 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och

tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier

2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla

från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energinämnds taxor för Dalslands miljö- och energinämnds taxor
för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om

sprä ngämnesprekursorie r 2O2L
o Arbetsutskottets beslut 2020-LI-L7, g37t'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och

tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier

2021 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-tt-L7

sida
5

S 371 Dnr KS 20201674

Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd
enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om
sprängämnespreku rsorier 2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och
tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier
2021 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier att gälla

från och med 2021-01-01 föreligger.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energinämnds taxor för Dalslands miljö- och energinämnds taxor för
prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om
sprängäm nespreku rsorie r 202L.

Förslag till beslut på sanimanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer Dalslands miljö- och
energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorier 202L enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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-.*e Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL 20

Sammanirädesdatum

2020- 10-08

DMEF g 28

Fastställande av taxor för Dalslands miljö- och
energinämnds prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorier 2O2L

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att rekommendera kommunfullmäktige i

kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt strålskydds-
lagstiftningen (bilaga 1) samt tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorier (bilaga 2) att gälla från och med 1 januari
242I.

Besluta att timavgiften for tillsyn och prövning enligt dessa taxor ska
kvarstå på samma nivå som är2A20,1002 krltimma från och med
den l januari 2027,

Bakgrund

Motivering till indexjustering av taxan

ÖkadeJostlader
I samband med budgetarbetet 2021 meddelade forbunds-
kommunerna att kommunbidragen inte kommer att räknas upp.
Kommunbidragen kommer således vara på samma nivå som 2019.
Miljö- och energinämnden har i en konsekvens-beskrivning redovisat
vad detta innebär för förbundets/-nämndens verksamhet,

Då miljö- och energinämndens kostnader ökar 2021 (bl,a.
löneökningar) är det nödvändigt att nämndens taxor anpassa till
dessa ökade kostnader. Sveriges kommuner och landsting
rekommenderar att PKV-|ndexet (prisindex kommunal verksamhet)
används avseende kommunala taxor. Indexet år transparent och tar
hänsyn till den allmänna kostnads-utvecklingen. i samband med
budgetarbetet 2020 gav direktionen Dalslands miljö- och
energinämnd i uppdrag att ta fram underlag kring viktiga
utvecklingsfrågor för förbundets fortsatta utveckling.

f,
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRÄO TS P ROTO KOLL 2t

Sammantrådesdatum

2020- 1 0-08

Nämnden redovisade detta till direktionen som därefter gav
förbundschefen och kommuncheferna i uppdrag att utarbeta en
fä rd pla n för fo rbu ndets fortsatta verksa mhet/utveckl i ng, Få rdplanen
ska redovisas för direktionen den I oktober 2OZO.

Bland de viktiga utvecklingsfrågor som nåmnden pekade på ingick
bland annat behovet av tydliga principer kring anpassning av taxorna
i relation till kostnadsutvecklingen. Förbundschefens och kommun-
chefernas färdplan år i skrivande stund inte fårdigställd. Nåmnden
behöver dock redan nu lämna förslag till taxa för tillsyn och prövning
enligt rubricerade lagstiftningar, varför förslag till indexjustering av
taxan enligt PKV framförs i denna skrivelse.

Jä mförelse taxor/ti I lsynskostnader and ra kon m u ner
Timavgiften för rubricerade taxor följer timavgiften for tillsyn och
prövning enligt miljöbalken hos Dalslands miljö- och energinåmnd
och Fyrbodals kommuner

Miljö- och energinämndens timtaxa ligger idag under medelnivån
avseende miljöbalken vid en jåmforelse med kommunerna i Fyrbodal
(se bilaga c).

Under de senaste åren (från ZO17 och framåt) har kommunerna i

Fyrbodal i genomsnitt höjt sina timtaxor mer än Dalslands miljö- och
energinämnd. Flertalet av Fyrbodals kommuner kommer sannolikt
också höja sina taxor med index inför 202L. Utan en indexhöjning av
nämndens taxor kommer således skillnaden mellan nåmnden! taia
och Fyrbodals taxor således öka än mer.

Den av nåmnden föreslagna indexhöjningen för 2021 (motsvarande
av timavgift om LA27 kr) medför i praktiken att tirnavgiften for
Dalslands^miljö- och energinämnd för 2A2I kommer att ligga på den
medelnivå for timavgiften som finns inom Fyrbodal auseeiäe år
2420.

,h
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRADESPROTOKOLL 22

Sammantrådesdatum

202A- 10-08

Yrkande
Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad taxa (1002 kr) för
verksamhetsåret 2027.

Propositionsord ning
Ordforanden finner att det finns två förslag:
1. Miljö- och energinåmndens förslag att

- fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2021
- höjning av taxan ttll 1027 krltimma

2. Morgan E Anderssons (C) förslag att
- fastställa taxan att gälla från och med 1 januari 2021
- att taxan kvarstår på samma nivå som är 2020 (1002

krltimma)

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
direktionen beslutar i enlighet med Morgan E Anderssons (C)
forslag.

Beredning:
Presidium 2A20-09-23
Miljö- och energinåmnd 2A20-09-74, 5 56 förslag till beslut

Bilagor:
1, Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen
2. Taxa för tillsyn enligt lagen om språngåmnesprekursorier

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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DALSLANDS MILJO-
OCH ENERGINÄMND

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL 3l

Sam ma ntråd esd at u m

2024-49-24

DMEN 5 56 Dnr 2020/1313.ADM

Fastställande av taxor för Dalslands miljö- och
energinämnd prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorier 2O2L

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

1, Fastställa nedanstående förslag till taxor att gälla från
och med L januari 2A2L:
- Strålskyddstaxa (bilaga f)
- Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorier (bilaga g)

2. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt
dessa taxor från och med den 1 januari 20ZI ska vara
enligt löljande:
- För strälskyddstaxan ska timavgiften/timtaxan för
prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen vara L027
krltimma handläggningstid
- För taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorier ska
timavgiften/timtaxan vara 1027 krltimma
handläggningstid

Motivering till indexjustering av taxan

Okade kostnader
I samband med budgetarbetet Z02L meddelade
förbundskommunerna att kommunbidragen inte kommer att
räknas upp. Kommunbidragen kommer således vara på
samma nivå som 2019. Miljö- och energinämnden har i en
konsekvensbeskrivning redovisat vad detta innebär för
förbundets/näm ndens verksam het.

Justerandes

-"..rrf'v//.
,L /

srgn Utd ragsbestyrka nde
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DALSLANDS MILJö.
OCH ENERGINÄMND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3J

Samma nträdesdatum

za2a-09-24

Forts g 56

Då miljö- och energinämndens kostnader ökar 2A2L (bl.a,
löneökningar) år det nödvändigt att nämndens taxor anpassa
till dessa ökade kostnader. sveriges kommuner och landsting
rekommenderar att PKV-indexet (prisindex kommunal
verksamhet) används avseende kommunala taxor. Indexet är
transparent och tar hänsyn till den allmänna kostnads_
utvecklingen, I samband med budgetarbetet 2A20 gav
direktionen Dalslands miljö- och energinämnd i upparag att ta
fram underlag krinq viktiga utveckringsfrågor för förbundets
fortsatta utveckling. Nämnden redovisade detta till
direktionen som därefter gav förbundschefen och
kommuncheferna i uppdrag att utarbeta en färdplan for
förbundets fortsatta verksamhet/utveckling. Färdplanen ska
redovisas för direktionen den B oktober 202A.

Bland de viktiga utvecklingsfrågor som nämnden pekade på
ingick bland annat behovet av tydliga principer kring
anpassning av taxorna i relation till kostnadsutvecklingen.
Förbundschefens och kommunchefernas färdplan är i

skrivande stund inte färdigställd, Nämnden behöver dock
redan nu lämna förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt
rubricerade lagstiflningar, varför förslag till indexjustering av
taxan enligt PKV framfors i denna skrivelse.

iil m
Timavgiften för rub
och prövning enligt
energinämnd och F

Miljö- och energinämndens timtaxa ligger idag under
medelnivån avseende miljöbalken vid-ön jämårelse med
kommunerna i Fyrbodal (se bilaga c),

Under de senaste åren (från 20t7 och framåt) har
kommunerna i Fyrbodal i genomsnitt höjt sina timtaxor mer
än Dalslands miljö- och energinåmnd. Frertalet av Fyrbodals
kommuner kommer sannolikt också höja sina taxor med index
inför 2021. Utan en indexhöjning av nämndens taxor kommer
således skillnaden mellan närnä"nr taxa och Fyrbodals taxor
öka än mer.

ricerade taxor foljer timavgiften för tillsyn
miljöbalken hos Dalslands miljö- och

yrbodals kommuner

-,r;-,i*/ t

srgn Utd ragsbestyrka ndeJusterandes
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DALSLANDS MILJö-
ocH ENERGTNÄMNo

sAM MaNrRÄD Es p Roro Ko LL 34

Sammanträdesdatum

2024-09-24

Forts g 56

Underlag inför nämndens beslut
underlag till stöd för nämndens beslut bifogas, se förteckning
över bilagor nedan

Bilagor
0 Taxa för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen
g) Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängåmnesprekursorier
c. Timtaxor hos Fyrbodals kommuner 2AL7-2A2A

Beredning:
Presidium 2020-09-10
Förbundschefens förslag till beslut

Expediering:
Direktionen

Den av nämnden föreslagna indexhöjningen för 2A2t
(motsvarande av timavgift om L027 kr) medför i praktiken att
timavgiften för Dals-lands miljö- och energinämnd för Z02L
kommer att ligga på den medelnivå för timavgiften som finns
inom Fyrbodal avseende år 2A20.

ustera

#
ndes sign UtdragsbestyrkandeJ
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-72-09

Änrnor rr Dnr KS 20201688

Mellerud Sandlycke L=26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering
av fastighetsföruäru

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. föruärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende.

2, finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 4 november 2020, S 263, att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att agera i ärendet angående framtida fastighetsförvärv,

Kommunen har utifrån detta förvärvat fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud
Sandlycke 1:6 för en köpeskilling av 1,5 mkr. Av köpeskillingen har 10 o/o erlagts som
handpenning, Återstoden betalas på tillträdesdagen, senast den 9 december 202Q.

I investeringsbudgeten för 2020 finns inget anslag för markköp. överskott finns däremot på

flertalet investeringsproJeK bland annat för byggnation av Ängenäs äldreboende där kostnaden
blir lägre än budgeterat. Köpet föreslås därför finanserias av överskottet på detta projekt,

Driftkostnader för förvärvet såsom fastighetsskatt, skötsel mm föreslås hänskjutas till
budgetprocessen för 2021.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelsens beslut 2020-1I-04, S 263
r Protokoll från offentlig auktion 2020-11-09.
o Arbetsutskottets beslut 2020-lL-L7,5 382.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, g 2BB
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLI
Sammanträdesdatum
2020-12-02

sida
31

S 288 Dnr KS 2020/688

Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6' finansiering
av fastighetsföruärv

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1, förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med

1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende.

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 202I.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 4 november 2020,5 263, att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att agera i ärendet angående framtida fastighetsförvärv.

Kommunen har utifrån detta föruäruat fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud

Sandlycke 116 för en köpeskilling av 1,5 mkr. Av köpeskillingen har 10 o/o erlagts som

handpenning, Äterstoden betalas på tillträdesdagen, senast den 9 december 2020.

I investeringsbudgeten för 2020 finns inget anslag för markköp. överskott finns däremot på

fleftalet investeringsprojekt bland annat för byggnation av Ängenäs äldreboende där kostnaden

blir lägre än budgeterat. Köpet föreslås därför finanserias av överskottet på detta pQekt.

Driftkostnader för föruärvet såsom fastighetsskatt, skötsel mm föreslås hänskjutas till
budgetprocessen för 2021.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2020-lL-04, S 263.

. Protokoll från offentlig auktion 202O-LL-09.
o Arbetsutskottets beslut 2020-IL-L7,5 382.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä Kige beslutar att

1. förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med

1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende.

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 2021.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SA M M ANTNÄ O ESP NOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-Lr-L7

sida
20

5 382 Dnr KS 20201688

Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering
av fastighetsförvärv

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. förvärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende.

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 202L

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 4 november 2020, g 263, att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att agera i ärendet angående framtida fastighetsförvärv.

Kommunen har utifrån detta förvärvat fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud
Sandlycke 1:6 för en köpeskilling av 1,5 mkr. Av köpeskillingen har 10 o/o erlagts som
handpenning. Äterstoden betalas på tillträdesdagen, senast den 9 december 2020.

I investeringsbudgeten för 2O20 finns inget anslag för markköp. överskott finns däremot på

flertalet investeringsprojekt bland annat för byggnation av Ängenäs äldreboende där kostnaden
blir lägre än budgeterat. Köpet föreslås därför finanserias av överskottet på detta projekt.

Driftkostnader for förvärvet såsom fastighetsskatt, skötsel mm föreslås hänskjutas till
budgetprocessen för 2021.

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelsens beslut 2020-LL-04, 9 263.

. Protokoll från offentlig auktion 2020-11-09.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. föruärv av fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende.

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 202L.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

ndes sign

/ä/

Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, finansiering
av fastighetsförvärv

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. förvärv av fastighet Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, med
1,5 mkr finansieras av överskott för investeringsprojekt Ängenäs äldreboende.

2. finansiering av driftkostnader föreslås hänskjutas till budgetprocessen för 202L

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens beslutade den 4 november 2020, S 263, att ge kommunstyrelsens
ordförande i uppdrag att agera i ärendet angående framtida fastighetsförvärv.

Kommunen har utifrån detta förvärvat fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud

Sandlycke 1:6 för en köpeskilling av 1,5 mkr. Av köpeskillingen har 10 o/o erlagts som
handpenning. Äterstoden betalas på tilltradesdagen, senast den 9 december 2020.

I investeringsbudgeten för 2020 finns inget anslag för markköp. Överskott finns däremot på

flertalet investeringsprojekt bland annat för byggnation av Ängenäs äldreboende där kostnaden
blir lägre än budgeterat. Köpet föreslås därför finanserias av överskottet på detta projekt.

Driftkostnader för förvärvet såsom fastighetsskatt, skötsel mm föreslås hänskjutas till
budgetprocessen för 2021.

Beslutsunderlag
o Kommunstyrelsens beslut 2020-tL-04, 9 263
. Protokoll från offentlig auktion 2020-11-09.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomichefen
Samhällsbygg nadschefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-11-10 KS 2020/688

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se107



ADVOKATFIRMAN
Cnrr^..D.tl) I9to

HAMMÄR

Protokoll

Förl vid offentlig auktion på Advokatfirman Hammal KB, Agnebergsgatan 2,

Uddevalla måndagen den 9 november 2020kL.13.00.

Egendomen som auktionen aYser

Fastigheterna Mellerud Sandlycke 1:26 och Mellerud Sandlycke 1:6, fortsättningsvis
fastigheterna.

Säljare

1. Chlister Andersson, ägare till hälften ll2 vatderc av fastighetema

2. Carina Dahl, ägale till hälften (ll2) vardera av fastighetema

God man enligt samäganderättslagen
Advokaten Paula Save, Box 154,451 16 Uddevalla, som genom beslut av Uddevalla
tingsråitt 2020-06-30, mål nr'Ä 1190-20, forordnats att såsom god man enligt lagen
om samäganderätt ombesörja ftirsäljning av fastigheterna på offentlig anktion,
ördela köpeskillingen och utftirda köpebrev.

Villkor fiir auktionen
Försäljningen av fastigheterna kornmer att ske genom klubbslag. Auktionsförrättaren
örbehållel sig en halvtimmes betänketid efter klubbslaget för prövning av bud. Fri
prövningsrätt förbehålles.

Upplysning om fastigheten
1. Fastigheten säljs i befintligt skick. Säljarna lämnar inga utftistelser avseende

fastigheterna. De uppgifter som distribuerats i samband med

offentliggörandet av auktionen samt det underlag som härefter utgivits, utgör
komplement till köparens egen bedömning av fastigheterna och utgör inte
några särskilda utfiistelser om fastigheterna i något avseende. Säljarna
fi'iskriver sig från allt ansvar fcir fel eller brister imefattande såväl riittsliga
fel, rådighetsfel, dolda fel som faktiska fel i de utbjudna fastigheterna.
Köparen/köparna förbinder sig att med bindande velkan avstå fi'ån samtliga
krav gentemot säljama på grund av fel i fastigheterna. Detta gäller även dolda
fel. Om någon av delägarna skulle florvärva fastighetema forutsättes att
delägaren väl känner fastighetens skick i alla avseendeu.

Uddevalla
Besöksadress: Agnebergsgatan 2

451 30 Uddevalla
Postadress: Box 154

451 16 Uddevalla
Tel: 0522-65 33 0O

Fax:0522-197 90

Trollhättan
Besöksadress: Nohabgatan 12 C

461 53 Trollhättan
Postadress: Box 119

461 23 Trollhättan
Tel: 0520-47 00 60

Fax 0520 16045

tidköping
Besöksadress: NVa Stadens Torg 6

s31 31 Lidköping
Postadress: Nya Stadens Torg 6
531 31 Lidköping
Tel: 0510-30 62 10

Fax:0520-160 45

Advokatfirman Hammar KB

Bankgiro: 5704-843]-
Org nr:916839-7710
Säte; Uddevalla
F-skattebevis innehas

www.advokatfirmanhammar.se108



ADVOKATFIRMAN 2 (4)

HAMMAR.

2. Skulle fastigheterna drabbas av brand före tillträdet skall köpet stå fast,
varvid köparen/köparna övertar säljarnas rätt till ftirsäklingsersättning.

Köpeskilling, tiden fiir tillträde m. m
L Av köpeskillingen skall vid iruopet erläggas en tiondel (li 10) kontant.

Återstoden betalas kontant tili auktionsfönättaren på tillträdesdagen, då
köpeskillingen kvitteras och lcöpebrev utftirdas.

2. Fastigheterna skall tillträdas av köparen/köpama senast den 9 december 2020

3. Eventuella kostnader ftir fastigheterna skall betalas av säljarna i den mån
kostnadema belöper på och avser tiden före tillträdet och ftr tiden därefter av
köparen/köpama. Alla med köpet förenade kostnader, såsom lagfarts- och
inskrivningskostnader, betalas av köparen/köpama, Fastighetsavgift för hela
fuet2020 kommer aff belasta säljarna i egenskap av lagfarna ägare vid
ingången wr ät 2020. Köparen ska, utöver köpeskillingen, betala ersättning
till säljama för den del av året som belöper sig fi'ån tiden ftir tillträdet.

4. Fastigheterna överlåts endast under ftirutsättning att köpeskillingen tillfullo rir
betald på utsatt tid. Inroparer/inroparna är solidariskt skyldiga att ersätta
säljama för all den förlust och skada som vållas genom eventuell
underlåtenhet att erlägga köpeskillingen. Erlagd handpenning äger säljarna i
sådant fall behålla och avriikna mot eventuellt skadestånd. Skulle överskott
uppkomma skall återstående del återbetalas till imoparen/imopama. Om
underskott skulle uppkomma, skall inroparen/in'opalna solidariskt omgående
erlägga mellanskillnaden till den gode mannen.

5. Köparenlköparna har upplysts om att det inte har upprättats någon
energideklaration flor fastigheten.

Detta protokoll/köpekontrakt har upprättats i två exemplar av vilka den gode
mannen och köparen/köparna tagit var sitt.
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ADVOKATFIRMAN 3 (4)

HAMMAR

Vid härefter genomförd budgivning blev högsta anbudet

,. ätD-66,Do- kronor, vilket bekräftats
med klubbslag.

Efter betåinketid antogs anbudet.

Fastigheterna Mellerud Sandlycke I:26 och Mellerud Sandlycke 1:6 överlåtes och
ftirsäljes hämed till:

\]ell,^*Ur'la ItI")

ilAeoo lVtrr
ftir en sammanlagd köpeskilling om SEK

t'4rU-A - O[fUr-
i övrigt.

Uddevalla den 9 november 2020

man

Paula Save

på i detta protokoll angivna villkor

rhoeaq*ft frgu€a$o\)

110



ADVOKATFIRMAN

kronor

4 (4)

HAMMAR

Härmed kvitteras handpenning om

tÖ-D. CrU-D t-

Uddevalla som ovan

God man

Paula Save

111



MELLERUDS KOMMUil

Kommunstyrelsen

usterandes sign

SAMMANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2024-11-04

sida
38

s 263 Dnr KS 20201688

Information om framtida fastighetsföruäru

Kommunstyrelsens beelut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att agera I

ärendet med utgångspunkt iförd diskussion.

Sammanfattnlng av ärende

Tillväxtchefen informerar om aKuell fastighet, försäfningsprocess och det strategiska
läget för framtida planer.

Förclag tlll beglut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens

ordförande i uppdrag att agera i ärendet med utgångspunkt i förd diskussion'

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen blfaller detta'

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordföra nde

f{
Utdragsbestyrkande

112



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-t2-09

Änrnor rz Dnr KS 2020/628

Kommunikationspolicy för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av
kommunfullmäktige den 26 september 2011, 5 64. Denna behöver moderniseras och förtydligas
då kommunikationsområdet har utvecklats mycket sen 2001.

Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-
området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade
och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas
med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid
kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga
underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag

o Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)
r Förslag till ny kommunikationspolicy.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2020-IL-03, $ 351.
r Kommunstyrelsens beslut 2020-12-02, S 277.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-t2-o2

sida
L4

9277 Dnr KS 2020/628

Kommunikationspolicy för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)

2, fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av

kommunfullmäKige den 26 september 2011, 5 64. Denna behöver moderniseras och föfidligas
då kommunikationsområdet har utvecklats mycket sen 2001.

Policyn är en viKig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-

området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade

och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas

med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid

kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga

underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag

. Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)
o Förslag till ny kommunikationspolicy.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse'
o Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5 351'

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)'

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-11-03

sida
5

s 3sl Dnr KS 20201628

Kommunikationspolicy för Melleruds kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)'

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades av

kommunfullmäktige den 26 september 2011, 5 64. Denna behöver moderniseras och förtydligas
då kommunikationsområdet har utvecklats mycket sen 2001.

Policyn är en viktig del iatt införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för kommunikations-

området som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds kommun är välinformerade

och kan vara delaktiga iatt utforma samhället. Policyn ska ge samsyn kring vad som menas

med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid

kommunikation i det dagliga arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga

underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet'

Beslutsunderlag

. Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 S 64)
e Förslag till ny kommunikationspoliry.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64).

2. fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun'

Beslutsgång

Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunikationspolicy

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige besluta r att

1. Upphäva Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 g 64)

2. Fastställa förslag till kommunikationspolicy för Melleruds kommun

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades
av kommunfullmäktige den 26 september 2011, 5 64. Denna behöver
moderniseras och föfidligas då kommunikationsområdet har uWecklats mycket
sen 2001.

Policyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt arbetssätt för
kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Melleruds
kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället. Policyn

ska ge samsyn kring vad som menas med god kommunikation och ska användas
som vägledning för samtliga verksamheter vid kommunikation i det dagliga
arbetet. Policyn kompletteras därefter med riktlinjer och lämpliga underlag som ger
stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Beslutsunderlag
. Informations- och kommunikationspolicy (KF 2001 5 64)
o Förslag till ny kommunikationspolicy

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Melleruds kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades
i kommunfullmäktige den 26 september 200L, g 64.

Analys

Kommunikationsområdet utvecklas i snabb takt och digitalisering skapar nya

beteenden och ökade förväntningar på kommunikation. Samtidigt ökar flödet av
information och kommunikation, vilket gör att risken för informationsöveflöd är
överhängande. Kommunikation handlar därför allt mer om att vara relevant och

responsiv för mottagarens behov och förutsättningar för att kunna nå fram och

skapa dialog.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-08 K520201628

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se116
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till

Kommunchef
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Kultur-och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltni ngen

Kommunikatör
Mellbo

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2020-10-08 K520201628

Philippa Bellamy
Kommunikatör
0530-181 29
philippa. bellamy@mellerud,se

Sida
2 (2)

Kommunikationspolicyn är en viktig del i att införa ett enhetligt och effektivt
arbetssätt för kommunikation som leder till att de som bor, verkar och vistas i

Melleruds kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma

samhället. Vår kommunikation ska bidra till förverkligandet av Melleruds kommuns

beslut, verksamhetsmål och vision.

Denna policy är ett ramverk för kommunikation som omfattar Melleruds kommuns
grundläggande värderingar och gemensamma förhållningssätt för kommunikation.

Policyn ska användas som vägledning för samtliga verksamheter vid

kommunikation i det dagliga arbetet samt ligga till grund när må1, strategier och
planer för kommunikation tas fram. Därefter kompletteras policyn med riktlinjer
och lämpliga underlag som ger stöd i det praktiska kommunikationsarbetet.

Det nya förslaget till kommunikationspolicy har stämts av med kommunchef.
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp och kommunchefens ledningsgrupp

har även fått möjlighet att ta del av förslaget och komma med synpunkter. Inga
ytterligare synpunkter har inkommit.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunikationspolicyn innebär inga ekonomiska konsekvenser för Melleruds
kommun.

Slutsatser

Melleruds kommun behöver modernisera kommunikationspolicyn för att tydligare
ange vårt förhållningsätt och övergripande syn på kommunikation. Policyn ska

användas som vägledning för verksamheter vid kommunikation i det dagliga
arbetet för att kunna skapa delaktighet och dialog med de som bor, verkar och

vistas i Melleruds kommun.
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MELLERUDS
KOMMUN

Kommunikationspolicy Melleruds kommun

Inledning

Denna policy är ett ramverk för kommunikation som omfattar Melleruds kommuns grundläggande

värderingar och gemensamma förhållningssätt för kommunikation. Policyn riktar sig till medarbetare,
chefer, medarbetare-fötroendevalda och andra som kommunicerar för kommunens räkning. Den ger

samsyn kring vad som menas med god kommunikation och ska användas som vägledning för samtliga
verksamheter vid kommunikation i det dagliga arbetet samt ligga till grund när må|, strategier och planer

för kommunikation tas fram.

De kommunala bolagen är en del av Melleruds kommun och omfattas därmed av kommunikationspolicyn
som är koncernövergripande. Genom ett gemensamt förhållningssätt till kommunikationen blir vi en tydlig
avsändare som kommunicerar på ett sätt som passar målgruppen, i lämpliga kanaler, i rätt tid,

All kommunikation ska präglas av vår gemensamma värdegrund

Melleruds kommun har en värdegrund som utgår från kärnvärdena öppenhet, ärlighet, integritet,
människors lika värde och yrkesheder. Vår kommunikation och bemötande gentemot våra invånare ska
präglas av vårt förhållningssätt gentemot omvärlden. Vi värnar om en god dialog, delaktighet och goda

relationer, därigenom kan också idder och synpunKer som kan främja kommunens utveckling fångas upp.

En väl fungerande kommunikation är en av de vildigaste förutsättningarna för demokrati och delaktighet.

Krav på kommunikationen och informationen
Kommunikationen och informationen i Melleruds kommun ska vara:

Tillgänglig och öppen
Alla har rätt till insyn i vår verksamhet, ta del av handlingar, beslut och information samt vara delaKiga i

den demokratiska processen. Vi underlättar detta genom att välkomna dialog, synpunkter och frågor samt
se till att information finns tillgänglig.

Enkel och anpassad
Det ska vara enkelt att ta del av våra budskap och enkelt att nå fram till oss. Vi sätter oss in i mottagarens
situation och anpassar budskap, språk och kanalval utifrån mottagarens behov och förkunskaper. Vi

använder ett enkelt, kortfattat språk utan fackuttryck och förkoftningar.

Intern före extern
Vi kommunicerar i regel internt innan vi kommunicerar externt till massmedia och kommuninvånare. Det

är extra viKigt när det handlar om större beslut och förändringar i kommunens verksamheter,

Samordnad och enhetlig
Kommunikationen ska följa organisationens grafiska profil, det ska alltid framgå att kommunen är
avsändare, det ger igenkänning och ökad trovärdighet. För starkare genomslag och stärkt varumärke
strävar vi efter att samordna vår kommunikation över de organisatoriska gränserna och koordinerar
kommunikationen internt och externt.

Tillförlitlig
Man ska kunna lita på information som kommuniceras från Melleruds kommun. Vi förmedlar information
snabbt och kontrollerar faKa. Vi ska säga vad vi vet, inte spekulera eller dölja fakta som talar mot oss. Vi

skiljer på personliga åsiKer och organisationens hållning i saKrågan. Det ska framgå vem som är
kommunens talesperson.

Planerad och proaktiv
Information och kommunikation ska så långt som möjligt vara planerad och budgeterad. Vi tänker igenom
innan vad som ska kommuniceras, varför, till vem, när det ska göras och hur det ska utvärderas, då ökar
chanserna att insatsen når sitt syfte. Vi är proaktiva och tar initiativ till kommunikation och agerar hellre
än reagerar.

Kom mu nstyrelseförualtni n gen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000- 1488 Webbplats : www. mel lerud.se118



Ansvar

Kommunstyrelsen, genom kommunstyrelseförualtningen, samordnar kommunövergripande information
från och om Melleruds kommun.

Nämnder och förualtningar är ytterst ansvariga för information inom sina respektive
verksamhetsområden. I all kommunikation och information ska policys och riKlinjer för Melleruds kommun
följas. Varje förualtning ska tydliggöra hur informationen och kommunikationen ska skötas och hur
ansvaret ska fördelas i den egna verksamheten. Förvaltningarnas rutiner ska bygga på

"Kommunikationspolicy för Melleruds kommun" och "Riktlinjer för kommunikation i Melleruds kommun".

Chefer ansvarar för kommunikationen i den egna verksamheten. De säkerställer att det finns relevant
information om verksamheten och att kommunikationen med dem som berörs fungerar. Chefer är viktiga
företrädare för verksamheten i relationer och samverkan. De säkerställer att invånare får viktig information
om verkamheten och för en ständig dialog med andra chefer och ledning för att uppdatera och hålla sig
uppdaterad. Kommunikationen med medarbetare är en viktig del av ledarskapet. Med kommunikation
skapar chefer förståelse, mening och engagemang för att förverkliga mål och vision. Chefer skapar dialog
och förmedlar medarbetares idder och tankar vidare för att skapa ett gott kommunikationsklimat och
delaktighet bland medarbetare.

Medarbetare har en viKig roll i kommunens kommunikation, både internt och externt. I sin roll ingår det
ett personligt ansvar att hålla sig informerad och informera andra om allt som är av betydelse för sina
egna arbetsuppgifter, kollegor och den verksamhet man tjänstgör inom. Där ingår också att själv framföra
information i frågor som är viKiga för det egna arbetet och delta i en löpande dialog på arbetsplatsen.

Kommunikatören ansvarar för att skapa förutsättningar, strukturer och att utveckla information och
kommunikation med verksamhetens målgrupper. Chefer och ledning får stöd i att bedöma
kommunikationsbehov och med kommunikationsplanering.

Även om vi har olika funKioner, ansvar och roller inom kommunikationsområdet är det ett gemensamt
ansvar att bidra till den externa och interna kommunikationen.

Dokument om kommunikation och information med förklaringar om innehåll

'Kommunikationspolicy för Melleruds kommun. En kortfattad beskrivning av vårt gemensamma
förhållningssätt till kommunikation. Exempelvis att den ska vara tillgänglig, öppen, enkel, samordnad,
tillförlitlig och planerad. Vänder sig till alla medarbetare och förtroendevalda. Beslutas av
kommunfullmäKige.

'Riktlinjer för kommunikation i Melleruds kommun. Detaljerad beskrivning av hur
kommunikationen ska skötas. Innehåller riktlinjer för exempelvis intern och extern kommunikation och de
lagar som reglerar kommunikationsarbetet. Vänder sig till alla chefer, medarbetare och föftroendevalda.
Beslutas av kommunstyrelsen.

'Kommunikationsstrategi. En långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå

Melleruds kommuns övergripande må|. Exempelvis anges vilka målgrupperna är samt vilka budskap vi ska
förmedla av Mellerud. Vänder sig främst till chefer och föftroendevalda. Beslutas av kommunstyrelsen.

'Grafisk profil. Beskriver hur det material som vi producerar ska se ut: vilka typsnitt som ska användas,
hur logotypen ska placeras, vilka färger som ska användas med mera. Beslutas av kommunfullmäKige.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FI|K I
Titel

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY
R: Kansli/Kfs/Infokomm policy.doc

Faststålld av KF Q 64 Den 26 september 2001 Sida
1:1Ersätter Utbytt den Siqn

Denna policy utgör grunden för kommunens informations- och kommunikationsverksam-
h et.

1. Rätten att få veta och skyldigheten att berätta
Medborgaren har en självklar rätt att få veta, att få upplysningar, vägledning och råd
i frågor som rör kommunens angelägenheter. Vi som är anställda i Melleruds ko m-
mun har en given uppgift att besvara dessa frågor och ge information om våra verk-
samhetsområden. Vi har också en skyldighet att bedriva verksamheten på effekti-
vast möjliga sätt.

2. Information är ett medel att nå fastställda mål
Information är ett medel att internt och externt förmedla vad vi arbetar för. Den in-
terna informationen ger de anställda förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter på

ett bra sätt. Den externa informationen hjälper medborgarna att utnyttja de tjänster
som kommunen utför på deras uppdrag. Den ger möjlighet att värdera kommunens
sätt att sköta sina uppgifter och är samtidigt en nödvändig förutsättning för demo-
krati.

3, Tydlig information motverkar osäkerhet och missförstånd
Innan politiska beslut fattas ska vi som anställda arbeta fram tydliga beslutsunderlag
och säga vår mening. När politikerna fattat beslut ska vi rätta oss efter dessa och
gemensamt sträva efter att förverkliga dem. Den information vi då ger ska vara en-
tydig och inte lämna vägen öppen för osäkerhet och lösa spekulationer.

4. Information är en förutsättning för kommunikation
Kommunen har en självklar skyldighet att informera medborgarna om råttigheter,
skyldigheter och möjligheter att få service av olika slag. Men det räcker inte med
information. För att allmänhetens önskemå|, krav och synpunkter på kommunens
verksamheter ska återföras till beslutsfattarna krävs kommunikation. Verksamheten
kan då bättre anpassas efter medborgarnas behov och kvaliteten blir därmed högre.

5. Vi ska informera inåt innan vi informerar utåt
Informationen till de anställda är ett led iinformationen till medborgarna. De egna
medarbetarna måsta vara väl informerade för att kunna svara på frågor och ge god
service. Infornration och kommunikation hjålper de arrställda att bli kurrniga och
känna ansvar för organisationens må|, syfte och verksamhet. Genom kunskap kan vi
minska byråkratin och lösa olika frågor effektivare. Många problem i organisationer
och företag uppstår då omvärlden får information om nyheter och förändringar före
eller i samma ögonblick som de anställda.

6. All information ska vara öppen, saklig, ärlig och aktiv
Den information vi ger ska vara korrekt. Vi ska granska underlaget för informationen
kritiskt för att undvika att osann eller vilseledande information sprids. När vi har nå-
got viktigt att informera om ska vi göra det. Vi ska däremot inte engagera oss i åt-
gärder som innebär försök till påverkan av integriteten hos enskilda personer,
massmed ier eller institutioner.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNI NGSSAM LING FIiK I
Titel

INFORMATIONS. OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY
R : Ka nsl i/Kfs/Infokom m policy. doc

Fastställd av KF 5 64 Den 26 september 2001 Sida
L:2E rsätte r Utbytt den Siqn

7. Den som ansvarar för en verksamhet är också informationsansvarig
Förvaltningscheferna har det yttersta ansvaret för att informationen fungerar och
kommunikation blir möjlig. Kommunstyrelsekontoret ansvarar för övergripande in-
formationsinsatser. Informations- och kommunikationsansvaret gäller inte bara för-
valtningscheferna. Alla med ansvar för en verksamhet har också ett ansvar att in-
formera om den. Detta gäller såväl internt som externt.

8. Planera för information
För all verksamhet måste informationsinsatser planeras från början för att kunna
utformas rätt och komma vid r.ätt tidpunkt. Informationen blir då integrerad i verk-
samheten och ett aktivt stöd iarbetet, Risken för missförstånd och feltolkningar
minskar.

Rätt budskap i rätt tid - till rätt målgrupp och via rätt media
Om vi informerar i rätt tid har vi bättre chans att nå ut med våra budskap utan för-
vrängningar. Vill vi att medborgarna ska engagera sig och kunna påverka måste vi
ge tillräcklig information i tillräckligt god tid. Målgrupp och syfte med informationen
avgör valet av medier. (Närmare beskrivningar lämnas i strategidokument för
massmediakontakter, Internet/intranät, e-post, ärendehantering, mm.). Ju större
målgruppen är, desto mer noggrant måste vi planera och genomföra informationsin-
satserna. Viss typ av information är av engångskaraktär. Annan kräver återkom-
mande insatser och behöver kopplas till tidigare informationsåtgärder.

9.

10. Väl utformad kommunal information är en nödvändighet för att Mellerud
ska kunna utvecklas till en allt bättre kommun, där allt fler medborgare
känner delaktighet och engagemang.

11. Verktyg och medier
För kommunens informations- och kommunikationsverksamhet internt och externt
skall vi använda effektiva och väl fungerande verktyg och medier (PC, telefoner, In-
ternet, pressmeddelanden, e-post, mm).

12. Strategidokument
Till denna policy hör strategidokument avseende massmediekontakter, informations-
verksamhet, telefoni, mobiltelefoni, Internet, kommunens intranät, e-posthantering,
ärendehantering, mm. Till respektive strategidokument hör i förekommande fall ock-
så ett antal riktlinjer och/eller manualer för mer specifika beskrivningar av respekti-
ve område. Strategidokument och riktlinjer/manualer fastställs av Kommunstyrel-
sen.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-12-09

ÄneNoe rg Dnr KS 20201736

UWärdering av eventuellt ökade kostnader med anledning av det nya
reglementet för ekonomiska ersättningar för föftroendevalda

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, 5 118, att ge arvodesgruppen i

uppdrag att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m,m. under oktober månad 2020.

Aruodesberedningen har jämföft utfallet mellan av kostnaderna för ekonomisk ersättning till
förtroende mellan första halvåret2017 och första halvåret 2020.

Till grund för samtliga ersättningar i kommunen ligger rikdagens arvoden, Samtliga
ersättningar i kommunen beräknas som en del av riksdagensledamöters arvoden. Mellan första
halvåret 2017 och första halvåret2020 har riksdagens aruoden justerats upp med 7,21 procent.

Arvodes beredningen har valt att göra jämförelsen mellan första halvåret2077 och första
halvåret 2020 på grund av

1, Första halvåret 2077 ligger mitt i en mandatperiod och testperioden påverkas inte av att
det är val år.

2. Första halvåret 2020 är det första längre period som är jämförbar med tidigare perioder
under det nya reglementet. En störande faktor är att samtliga sammanträdesersättningar för
kommunfullmäktige 2019 betalades ut under januari2020. Totalt betalades det ut 59 tkr
i detta sammanhang vilket gör att cirka 30 tkr skall avräknas från denna post.

Det noteras också att första halvåret omfattades 92 personer av utbetalningar medan första
halvåret 2020 omfattades 86 personer.

Jämförelse har gjorts av lönearterna årsarvode (613), sammanträdesersättning (575) och
förlorad arbetsförtjänst (624).

Lönearter

Aruodesberedningen har inte haft resurser att göra en fullständig grundlig undersökning av
effekterna av det reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda som fastställdes
av kommunfullmäktige den 25 september 2019, 5 118, och som trädde i kraft den 1 november
2019.

Aruodesberedningen kan konstatera kommunens kostnader för ersättningarna till föftroende-
valda har stigit med cirka 25 procent netto med anledning av det nya reglementet,

ökningen ligger helt i linje med vad som beräknades inför beslutet av nytt reglemente för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda,

613 575 624 Totalt

Första halvåret 2017 693 476 268 759 314 898 r277 r33

Första halvåret 2020 r 002224 376 989 317 207 r 696 420
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-L2-09

Aruodesberedningen beslutade den 20 oktober 2020, 5 2, att till kommunfullmäktige redovisa
en nettoökning på 25 procent av ersättningar till förtroendevalda med anledning av nytt
reg lementet för ekonom iska ersättninga r til I förtroendeva lda.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-25, 5 118.
. Arvodesberedningens beslut 2020-L0-20, g 2.
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MELLERUDS KOMMUN

Aruodesberedningen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-20

sida
4

52
UWärdering av eventuellt ökade kostnader med anledning av det nya reglementet för
ekonomiska ercättningar för föft roendevalda

Beslut

Arvodesberedningen beslöt att till kommunfullmäktige redovisa en nettoökning på 25 olo av
ersättningar till förtroendevalda med anledning av nytt reglementet för ekonomiska ersättningar
till förtroendevalda.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, S 118, att ge arvodesgruppen i uppdrag
att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m,m. under oktober månad 2020.

Aruodesberedningen har jämfört utfallet mellan av kostnaderna för ekonomisk ersättning till
förtroende mellan första halvåret2017 och första halvåret 2020.

Till grund för samtliga ersättningar i kommunen ligger rikdagens arvoden. Samtliga
ersättningar i kommunen beräknas som en del av riksdagensledamöters aruoden. Mellan första
halvåret 2017 och första halvåret 2020 har riksdagens aruoden justerats upp med 7,Zto/o.

Aruodes beredningen har valt att göra jämförelsen mellan första halvåret 2017 och första
halvåret 2020 pä grund av

1. Första halvåret 2017 ligger mitt i en mandatperiod och testperioden påverkas inte av att det
är val år.

2. Första halvåret 2020 är det första längre period som är jämförbar med tidigare perioder
under det nya reglementet. En störande faktor är att samtliga sammanträdesersättnings för
kommunfullmäktige 2019 betalades ut under januari 2020. Totalt betalades det ut 59 000
kr i detta sammanhang vilket gör att ca 30 000 kr skall avräknas från denna post.

Det noteras också att första halvåret omfattades 92 personer av utbetalningar medan första
halvåret 2020 omfattades 86 personer.

Jämförelse har gjorts av lönearterna årsarvode (613), sammanträdesersättning (575) och
förlorad a rbetsförtjä nst (624)

Arvodesberedningen har inte haft resurser att göra en fullständig grundlig undersökning
effekterna av det reglemente för ekonomiska ersättningar till föftroendevalda som fastställdes
av kommunfullmäktige den 25 september 2019, $ 118 p. 1 och som trädde i kraft den 1

november 2019.

Arvodesberedningen kan konstatera kommunens kostnader för ersättningarna till
förtroendevalda har stigit med ca 25o/o netto med anledning av det nya reglementet. Ökningen
ligger helt i linje med vad som beräknades inför beslutet av nytt reglemente för ekonomiska
ersättningar till föft roendevalda.

Fcirsta halvåret 2017 693 476 268 759 314 B9B r277 133

Första halvåret 2020 L 002224 376 989 317 207 L 696 420

613 624575 Tot.

Justerandes sign

ffi t'(- 8/
gsbestyrkandeUtdra
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MELLERUDS KOT9IMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTR/IDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2019-09-25

sida
6

5 1r8 Dnr KS 20L91337

Reglemente för ekonomiska ersättningar för fiiftroendevalda i
Melleruds kommun
Kommunfullmäktlges beslut

Kommunf ullmäktige beslutar att

1. fastställa nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 november 2019.

2, godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att föreslaget arvode
till gruppledarna sänks från 2,4 procent till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge.

3. ett förtydligande införs av kommunfullmäktige tidigare beslutad tillåmpning avseende
sammanträdesarvode där 1;e vice ordförande, förutom det fasta arvodet, får samman-
trädesaruode såsom ledamot och 2:e vice ordförande endast får fast sammanträdesaruode.

4, ge arvodesgruppen i uppdrag att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för
ekonomiska ersättningar för föfiroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m.m.
under oktober månad 2020,

5. ge arvodesgruppen i uppdrag att undersöka hur vi båst tillgodoser oppositionspaftiernas
behov av resurser och därmed stårka demokratin till oktober 2020.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut den 21 november 2018, 5 124, utsett en aruodes- beredningen
för översyn av aruoden och ersättningar till kommunala förtroendevalda.

Aruodesberedningen föreslår justeringar av beloppsnivåer enligt bilaga, Två större förändringar
föreslås dockr

1. Ersåttningarna delas in i tre grupper - sammantrådesersättningar, årsaruode och fasta

arvoden. Där årsarvode är en ny formulering och omfattar endast kommunstyrelsens
ordförande som har en heltidstjänst och 2:e vlce ordförande även kallat oppositionsråd
vars tjänst motsvarar halvtid.

2. Införande av aryode till gruppledare.

Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019, 213, att återremittera ärendet till
arvodesberedningen för en redovisning av vad förslaget kommer att innebära ekonomiskt.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-06-25,5 213.
r Arvodesberedningens beslut 2019'08-26, 5 1.
r Förslag - Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
. Försla9 - Beloppsbilaga.
r ArbeEutskottets beslut 2019-08-27, S 250.
r Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, S 182.

Ju""^'[fr" 
ÅL il{

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOI{MUI{

Kommunfullmåktige

SAMMANTRÄD ESPROTO KO LL
Sammantrådesdatum
2019-09-25

sida
7

Förslag till beslut på sammanträdet

Helena Hultman (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt öljande:

Kommunfullmä ktige besl utar att

t. fastståilla nytt reglemente för ekonomiska ersåttningar till föftroendevalda
enligt föreliggande förslag att gälla från och med 1 november 2019,

2, godkåinna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med åndringen att föreslaget aruode
till gruppledarna sänks frän 2,4 procent till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge

3, ett förtydligande införs av kommunfullmäktige tidigare beslutad tillämpning avseende

sammanträdesarvode där 1:e vice ordförande, förutom det fasta arvodet, får samman-
trådesaruode såsom ledamot och 2:e vice ordförande endast får fast sammanträdesarvode.

4, ge arvodesgruppen i uppdrag att genomföra en uWårdering av det nya reglementet för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m.m,
under oktober månad 2020.

Ulf Rexefjord (SD): Bifalltill kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

5. ge arvodesgruppen i uppdrag att undersöka hur vi bäst tillgodoser oppositionspaftiernas
behov av resurser och därmed stärka demokratin till oktober 2020.

Beslutsgång 1

Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmåktige bifaller
detta.

Beclutrgång 2

Ordföranden frågar därefter på Ulf Rexefjords tlllåggsförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beclutet skickae till
Aruodesgruppen (samman kallande)
Personalenheten (löner)
KFS

Äx kL da
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en 2020-r2-o9

ARENDE 14 Dnr KS 20201737

Reglemente för ekonomiska ersättningar (arvode) för föftroendevalda
i Melferuds kommun, genomlysning inför mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. ge arvodesberedningen i uppdrag att fortsätta genomlysningen av Reglemente för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun i syfte att stärka
demokratin och på bästa sätt tillgodose oppositionspartiernas behov av resurser inför
mandatperioden 2023 -2026.

2, redovisning av uppdraget ska ske senast i september 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, 5 118, att ge aruodesgruppen i uppdrag
att undersöka hur Melleruds kommun bäst tillgodoser oppositionspartiernas behov av resurser
och därmed stärka demokratin. Redovisning skulle ske ioktober 2020.

I syfte att stärka demokratin och ge samtliga partier som är representerade i kommun-
fullmäktige förbättrad möjlighet till insyn beslutade kommunfullmäktige om ett arvode till
samtliga partiers gruppledare pt 2,4 procent av riksdagsmannaarvodet, Vilket motsvarar en
arbetsdag per månad. Kommunfullmäktige beslutade även att inrätta ett arvode till partiernas
gruppledare men att sätta aruodet till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet.

Aruodesberedningen beslutade den 20 oktober 2020, g 3, att föreslå kommunfullmäktige att
aruodesberedningen får ett fortsatt uppdrag att genomföra en genomlysning av Reglemente
för ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds kommun - inför mandatperioden
2023 -2026 i syfte att stärkra demokratin och på bästa sätt tillgodose oppositionspaftiernas
behov av resurser,

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 20t9-09-25, 5 118.
. Aruodesberedningens beslut 2020-L0-20, 9 3.
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MELLERUDS KOMMUN

Arvodesberedningen

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-20

sida
5

53
Oppositionspaftiernas behov av resurser

Beslut

Aruodesberedningen beslöt att föreslå kommunfullmäktige en genomlysning av reglementet -
Ekonomiska ersäftningar för förtroendevalda i Melleruds kommun - görs inför mandatperioden
2A23 -2027 i syfte att stäkra demokratin och på bästa sätt tillgodose oppositionspaftiernas
behov av resurser.

Arvodesberedningen föreslår kommunfullmäKige att aruodesberedningen fortsatt får uppdraget
att genomlysa reglementet - Ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i Melleruds kommun.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, 5 118 p 5, att ge arvodesgruppen i

uppdrag att undersöka hur vi (Melleruds kommun) bäst tillgodoser oppositionspartiernas behov
av resurser och därmed stärka demokratin till oktober 2020.

I syfte att stärka demokratin och ge samtliga partier som är representerade i

kommunfullmäktige förbättrad möjlighet till insyn föreslog aruodesberedningen ett aruode till
samtliga partiers gruppledare pä 2,4 o/o av riksdagsmannaarvodet. Vilket motsvarar en
arbetsdag per månad. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019, 5 118 p 2, att
inrätta ett aruode till partiernas gruppledare men att sätta arvodet till I,2 o/o av
riksdagsmannaaruodet.

Förslag på sammanträdet

Ulf Rexefiord (SD) föreslår att Melleruds kommun likt andra kommuner inrättar ett reglemente
för ekonomisk ersättning till förtroendevalda där mer resurser fördelas ut till samtliga
oppositionspartier och att ersättningar till vice ordföranden slopas.

Gunnar Karlsson (C) föreslår att arvodesberedningen inför mandatperioden 2A23 -2027
genomlyser reglementet -Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Melleruds kommun -
för att stäkra demokratin och att genomlysningen underställs kommunfullmäKige under
innevarande mandatperiod.

Beslutsgång

Sammankallande/ordförande föreslår att de båda förslagen jämkas samman till ett forslag viket
aruodesberedningen godkänner.

Justerandes sign

^ö i.<--
Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

KommunfullmäKige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

sida
6

5 118 Dnr KS 20L91337

Reglemente för ekonomiska ersättningar för föftroendevalda i
Melleruds kommun
Kommunfullmäktlges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastståilla nytt reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda
enligt föreliggande frirslag att gälla från och med 1 november 2019.

2, godkänna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att föreslaget arvode
till gruppledarna sänks från 2,4 procent till 1,2 procent av riksdagsmannaarvodet med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge.

3. ett föfidligande införs av kommunfullmäktige tidigare beslutad tillåmpning avseende
sammantrådesarvode där 1:e vice ordförande, förutom det fasta arvodet, får samman-
trädesaruode såsom ledamot och 2:e vice ordförande endast får fast sammanträdesaryode,

4. ge arvodesgruppen i uppdrag att genomföra en utvärdering av det nya reglementet för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m.m.
under oktober månad 2020.

5. ge aruodesgruppen i uppdrag att undersöka hur vi bäst tillgodoser oppositionspaftiernas
behov av resurser och därmed stärka demokratin till oktober 2020,

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut den 21 november 2018, 5 124, utsett en aruodes- beredningen
för översyn av aruoden och ersättningar till kommunala förtroendevalda.

Arvodesberedningen föreslår justeringar av beloppsnivåer enligt bilaga. Två större förändringar
föreslås dock:

1. Ersåttningarna delas in i tre grupper - sammanträdesersättningar, årsarvode och fasta
arvoden. Där årsarvode år en ny formulering och omfattar endast kommunstyrelsens
ordförande som har en heltidstjänst och 2:e vice ordförande även kallat oppositionsråd
vars $änst motsvarar halWd,

2. Införande av aryode till gruppledare.

Arbetsutskottet beslutade den 25 juni 2019, 213, att återremittera ärendet till
arvodesberedningen för en redovisning av vad forslaget kommer att innebära ekonomiskt.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2019-06-25, 5 213.
r Aryodesberedningens beslut 2019-08-26, 5 1.
r Förslag - Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.
r Förslag - Beloppsbilaga.
r Arbetsutskottets beslut 2019-08-27,5 250.
r Kommunstyrelsens beslut 2019-09-11, $ 182.

Ju"*""ÅK"'tJL ilt
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUI{

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2019-09-25

sida
7

Förelag till beslut på sammanträdet

Helena Hultman (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa nytt reglemente för ekonomiska ersåttningar till förtroendevalda
enligt föreliggande förslag att gälla från och med I november 2019,

2, godkiinna beloppsbilagan enligt föreliggande förslag med ändringen att föreslaget arvode
till gruppledarna sänks frän 2,4 procent till 1,2 procent av riksdagsmannaaruodet med
hänvisning till kommunens ekonomiska läge

3, ett föfidligande införs av kommunfullmäktige tidigare beslutad tillämpning avseende
sammantrådesarvode där 1:e vice ordförande, förutom det fasta aruodet, får samrnan-
trädesanrode såsom ledamot och 2:e vice ordförande endast får fast sammanträdesarvode.

4, ge arvodesgruppen i uppdrag att genomföra en uWärdering av det nya reglementet för
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda vad avser eventuellt ökade kostnader m.m.
under oktober månad 2020,

Ulf Rexefjord (SD): Bifalltill kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

5. ge arvodesgruppen i uppdrag att undersöka hur vi bäst tillgodoser opposltlonspaftiernas
behov av resurser och därmed stärka demokratin till oktober 2020.

Beslutsgång I
Ordförande frågar på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.

Beslutegång 2

Ordföranden frågar därefter på Uf Rexefjords tllläggsförslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detta.

Beslutet ckickas till
Arvodesgruppen (sammankallande)
Personalenheten (löner)
KFS

Ix kL Qe

Utd ragsbestyrkandeJusterandes slgn
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-12-09

Änenor rs Dnr KS 20201443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtiänstlagen (SoL) och
lag om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal3l2O2O

Kommunstyrelsens förslag till besl ut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verktällda beslut inom tre månader
(kvaftal 312020).

Sammanfattning av ärendet

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

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis.

För tredje lcvartalet 2020 finns ett beslut som ej verkställts inom tre månader, Det är ett beslut
avseende kontaKperson enligt 5 9, punkt 4 i Lag (1993:387) om stöd och seruice till vissa

funktionshindrade. Beslutet är även återrapporterat med slutdatum 2020-L0-21.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-11-18, 5 166.

. Komm unstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 2020-L7-0I,5 404.

. Kommunstyrelsens beslut 2020-L2-02, g 274.
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-t2-02

sida
9

s274 Dnr KS 20201443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvaftal 3l2O2O

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvartal 312020).

Sammanfattning av ärendet

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

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

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvartalsvis,

För tredje kvartalet 2020 finns ett beslut som ej verktällts inom tre månader. Det är ett beslut
avseende kontaktperson enligt $ 9, punkt 4 i Lag (1993:387) om stöd och seruice tillvissa
funktionshindrade. Beslutet är även återrapporterat med slutdatum 2020-I0-ZL

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-11-18, 5 166.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-L2-0L, 5 404.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvaftal 312020).

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-72-0r

sida
32

s 404 Dnr KS 20201443

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lag om seruice till funktionshindrade (LSS) - kvaftal 3l2O2O

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvaftal 312020).

Sammanfattning av ärendet

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

verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
Rapporteringen till IVO sker kvaftalsvis.

För tredje kvartalet 2020 finns ett beslut som ej verkställts inom tre månader. Det är ett beslut
avseende kontaktperson enligt $ 9, punK 4 i Lag (1993:387) om stöd och seruice till vissa
funktionshindrade. Beslutet är även återrappofterat med slutdatum 2020-t0-2L.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-11-18, S 166.
r Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej
verkställda beslut inom tre månader (kvartal 3/2020).

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

justering

n ielJensen

Pa

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Rappoft över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om service till funktionshindrade (LSS) - kvartalSl2O2O

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut inom tre månader
(kvaftal 312020).

Sammanfattning av ärendet

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

För tredje kvartalet 2020 finns ett beslut som ej verkställts inom tre månader. Det är ett
beslut avseende kontaktperson enligt $ 9, punkt 4 i Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Beslutet är även återrapporterat med slutdatum 2020-I0-2L.

Beslutsunderlag

. Socialnämndens beslut 2020-11-18, 5 166.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nsty re I sefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2020-rL-20 K520201443

Telefon
0s30-180 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.se134



MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-1 1- 1B

sida
19

5 156 Dnr SN 2o2O/?32

Ej verkställda beslut kvartal 3 2020

Socialnämndens beslut

socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 3.

Sammanfattning av ärendet

För tredje kvaftalet 2020 har ett beslut inte kunnat verkställas inom tre månader.

Ett beslut avseende kontaktperson 9 $ 4 LSS, beslutet är även återrapporterat med
avsl utsdatum 2AZA- tA -2L

Beslutsunderlag

. Tjänsteskrivelse
r Individrapport 1 (finns att läsa isocialnämndens Teamsgrupp)

Beskrivnlng av ärendet

Socialnämnden ska anmäla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Rapporteringen avser också avbrott i
verkstålligheten där biståndet inte åter verkställs inom tre månader från datum för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker laraftalsvis.

De insatser som avses med skyldighet att rappoftera är följande:

e SoL-äldreomsorg

r Sol-omsorg om personer med funktionshinder

. Sol-individ- och familjeomsorg

. LSS-omsorg om personer med funktionshinder

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden DanielJensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda
kvartal 3

Beslutsgång

ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifailer detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Juster.andes sign.

- 
ijh, i\,

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

2020-L2-09Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

ÄRENDE 16 Dnr KS 20201709

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
hanteringen av budgetarbetet inför 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ulf Rexefjord (SD) har den 10 november 2020|ämnat in en interpellation, ställd till
kom m u nstyrelsens ordföra nde, med följa nde frågor :

1. Anser KSO att Melleruds Nya Majoritet i och med detta uppvisar den stringens som behöus
för att bedrtua sin politik på ett trovärdigt sätt?

2. Garanterar KSO att redowsning kommer ske enligt tagna beslut?

3. Budgetåret börjar, för politikens del med en s.k. presidrEdialog i början av februari. Tagna

beslut fastställer att politiken skall ha underlaget inför budget 2022. Detta betyder att de
skatl vara politiken tillhanda senast underianuari 2021, kommer så att ske?

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2020, S 145, att interpellationen fick ställas
och överlämnade den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande,

Komm u nstyrelsens ordföra ndes sva r på i nterpellationen :

1. Ja. Yrkandena btfrills i KUN och KS. Att så inte blev fatlet i SM harläg inga synpunkter på.

Jag menar att berörd sakpolittlsk nämnd är mest kvalifrcerad att bedöma och värdera vilka
besluBunderlag som fordras.

2. Ja. Så långt det är praktiskt möjliglgenomftrbaft. Jag kommer att efterfråga besluts-
underlag i enlighet med de beslut som tagits och föruäntar mig att övriga ledamöter i
nämnder och styrelser gör detsamma.

3. Ja och nej. Å ena sidan är ambitionen att hålta presidiedialogen så trdigt som möjligt, för att
skapa en god framförhåttning. Å andra sidan har pandemin skapat betydande osäkerheter
vad gäller de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna, vilket talar för en
något senare tidpunkt. Preliminärt kommer dialogmötet att genomftiras den 22 februari
2021. Med hänsyn till mina suar på fråga 1, seriag det som rimligt att respekive
nämnd/styrelse först får del av beslutsunderlag som sedan finns som underlag vid
presidiedialog.

Beslutsunderlag

. Ulf Rexefjords interpellation.

. Kommunfullmäktiges beslut 2020-LL-L7, 5 145.
r Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen

136



Ulf Rexefjord (SD)

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
hanteringen av budgetarbetet inför 2022
Ulf Rexefjord (SD) har den 10 november 2020 lämnat in en interpellation, ställd till
komm u nstyrelsens ordförande, med följa nde frågor :

1. Anser KSO att Melleruds Nya Majoritet i och med detta uppvisar den stringens som behöus
för att bedriva sin politik på ett trovärdigt sätt?

2. Garanterar KSO att redovisning kommer ske enligt tagna beslut?

3. Budgetåret böry'ar, för politikens del med en sk presidiedialog i början av Februari. Tagna
beslut fasbtäller att politiken skall ha underlaget inför budget 2022. Detta betyder att de
skall uara politiken tillhanda senast under januari 2021, kommer så att ske?

1. Ja. Yrkandena bifölls i KUN och KS. Att så inte blev fallet i SN, har jag inga synpunkter
på. :ag menar att berörd sakpolitisk nämnd är mest kvalificerad att bedöma och
värdera vilka beslutsunderlag som fordras,

2. Ja. Så långt det är praktiskt möjligt/genomförbart. Jag kommer att efterfråga
beslutsunderlag i enlighet med de beslut som tagits och föruäntar mig att övriga
ledamöter i nämnder och styrelser gör detsamma.

3. Ja och nej. Ä ena sidan är ambitionen att hålla presidiedialogen så tidigt som möjligt,
för att skapa en god framförhållning. Ä andra sidan har pandemin skapat betydande
osäkerheter vad gäller de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna,
vilket talar för en något senare tidpunkt. Preliminärt kommer dialogmötet att
genomföras den22 februari 2021, Med hänsyn till mina svar på fråga 1, ser jag det
som rimligt att respektive nämnd/styrelse först får del av beslutsunderlag som sedan
finns som underlag vid presidiedialog.

Morgan E Andersson
Kom m u nstyrelsens ordföra nde

0530-181 07
morgan.e.andersson@mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2020-Lr-17

sida
22

5 14s

Nytillkomna i nterpellationer

Kommunfull mäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar
den till kommunstyrelsens ordförande for besvarande vid fullmäktiges nästa
sammanträde.

Sammanfattning av ärendet

Interpellation ti I I komm u nstyrelsens ordföra nde
angående hanteringen av budgetarbetet inför 2022
Dnr KS 2020/709

Inlämnad av

Ulf Rexetjord (SD)

Beslutsunderlag
r Interpellation

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Kommunfullmäktige medger att interpellationen
får ställas och överlämnar den till kommunstyrelsens ordförande för besvarande
vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta

Beslutet skickas till
Kom m u nstyrelsens ordföra nd e

Justerandes si Utd ragsbestyrka nde

138



MELLER UDS KOMMU N
Kbmmunstyrelsbkorfioret

2020 -11- 1 0

WwuP,q Diarieplantreteckn.

2020-11-09

Kommunfullmäktige

I nterpel lation ti I I Kom m u nstyrelsens ordförande

Morgan E Andersson.

Sverigedemokraterna har, som enda parti tagit initiativ till att förändra,
förbättra och tydliggöra våra kommunala budgetunderlag. Det står klart
att politiken behöver en större insyn i de ekonomiska förutsättningar vi
har i kommunen för att, på riktigt kunna göra politiska prioriteringar.
För att åstadkomma detta lade vi under Maj månad en serie yrkanden i
KUN, KS samt $N. Yrkandena löd enligt följande:

1. Inför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag aft kartlägga och
redovisa till politiken: Samtliga medel som går till verksamhet som inte
är lagkrav så politiken kan ta finansiell ställning.

2.lnför budget 2022 ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga och
redovisa till politiken:

Samtliga medel för de delar av lagstadgad verksamhet som bedrivs
utöver minimikrav så politiken kan ta finansiellställning.

I de två förstnämnda fora, där KSO samt SN:s ordförande själva sitter i
det ena såg samtliga partiers representanter värdet av och förnuftet i

våra yrkanden. De antogs därför enhälligt i båda nämnderna, vilket vi
uppskattar.

Men när dessa mycket tydliga yrkanden nådde SN tog det delvis stopp.
Defta menar vi är uppseendeväckande och en bland flera allvarliga
indikatorer på att det politiska styret i Mellerud inte fungerar. Särskilt
allvarligt blir det när vi har en SN som dras med en stor diskrepans
mellan förväntade kostnader och faktiskt utfall.

1
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Det finns frågestiillningar runt detta, varav några stiilles här:

1. Anser KSO att Melleruds Nya Majoritet i och med detta uppvisar den
stringens som behövs för aft bedriva sin politik på eft trovärdigt sätt?

2. Garanterar KSO att redovisning kommer ske enligt tagna beslut?

3. Budgetåret börjar, för politikens del med en sk presidiedialog i början
av Februari. Tagna beslut faststilller att politiken skall ha underlaget
inför budget 2022. Detta betyder att de skall vara politiken tillhanda
senast under Januari 2021, kommer så att ske?

För SD-Mellerud

Ulf Rexefjord

2
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-L2-09

ARENDE 17

Nyti I I kom na interpellationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas och överlämnar den
till socialnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande för besvarande vid
fullmäKiges nästa sammanträde,

Sammanfattning av ärendet

Interpellation till socialnämndens ordförande om
socia lförua ltningens organisation

Dnr KS 2020/774

Beslutsunderlag

r Interpellation

Inlämnad av

Michael Melby (S)
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€t Soc ia ldennok raterna
FRAMT!D'PÅRTIET

I nterpellation till Socia lnämndens ordförande Da niel Jensen

Socia lförva ltningens orga nisation

Socialförvaltningen i Melleruds kommun har länge brottats med stora problem

o Varje år redovisas stora underskott gentemot budget.

a lnom vissa delar av verksamheten är det stor personalomsättning, både bland chefer och

anställda.

Som vi anser det behöver förvaltningen ett långsiktigt tänkande och arbetsro för att komma till rätta

med dessa problem. Ett sätt att skapa denna arbetsro är närvarande chefer som kan ge stadga åt

organisationen.

I detta läge väljer den politiska majoriteten att påbörja arbetet med en stor omorganisation där

verksamheten ska samordnas med Bengtsfors kommun. Som en första åtgard väljer majoriteten att
tillsätta två viktiga chefstjänster, socialchef och chef för lndivid- och familjeomsorgen, som ska delas

med Bengtsfors, det vill säga att Melleruds kommun framöver bara kommer att ha en halv

chefstjänst på varje post. Detta utan att det finns några protokollförda beslut om dessa tillsättningar

Det signaleras också att detta samarbete ska utökas till samtliga delar av förvaltningens verksamhet.

Vi anser att dessa förändringar är så genomgripande att de omfattas av det som enligt

kommunallagen 9 kapitlet 3 S ska beslutas av Kommunfullmäktige.

Vi ber Daniel Jensen att svara på två frågor:

o På vilket sätt kommer de delade tjänsterna att underlätta för socialförvaltningen i stort och

lndivid- och familjeomsorgen i synnerhet att lösa de problem vi beskriver ovan? Hur ska två

halvtidschefer komma till rätta med de problem som heltidschefer inte lyckats lösa?

o Varför har majoriteten underlåtit att ta upp dessa genomgripande organisationsförändringar

till politisk behandling?

För Socialdemokraterna i Melleruds kommun

Michael Melby
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-12-09

ÄnrNor rg

Nytillkomna medborgaförslag

Förslag till beslut

KommunfullmäKige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Medborgarförslag om buss från Ängenäs
till Nordalsskolan

Dnr KS 2020/764

Beslutsunderlag

. Medborgatförslag.

Inlämnad av

Nathalie Pettersson,
Mellerud

Besvaras av

Kultur- och
utbildningsnämnden
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Nathalie Pettersson <natli87@outlook.com>
den 7 december 2020 09:03

lngrid Engqvist
Ang: Medborgarförslag

Nathalie Pettersson
Sjögatan l-7

46432 Mellerud
07628803L7

När jag gick på nordalskolan och även rådaskolan så fick man åka på bussen varje morgon som gick från ängenäs och

sen plockade upp skolbarn genom odengatan och kvarnkullen, viadukten och sen till nordal. Detta hade minskat den

tunga Trafik som råder på morgnarna nu i Mellerud och främjat både miljö och säkerhet..

Skickat från min Huawei-telefon

Originalmeddelande
Från: I ngrid Engqvist <l ngrid.Engqvist@mellerud.se>
Datum: mån 7 dec.2O2OO7:46
Till: Nathalie Pettersson <natli87@outlook.com>
Ämne: Sv: Med borgarförslag

Hej!

Kan vi få din adressuppgifter?

Med vänlig hälsning

Ingrid Engqvist

Chefssekreterare

Kommunkansliet

Melleruds kommun

0530-181 04

www.mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUNW
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Nathalie Pettersson < natliBT@outlook.com>
den 6 december 2020 10:59

Kommunen
Medborgarförslag

Hej. Jag har en viktig fråga som påverkar våra medborgare, trafiksäkerheten och miljön. Varför åker det inte en buss

från ängenäs, för elever som går på nordalskolan varje morgon, på vinterhalvåret? Det fanns det för 20år sedan, då

sparar vi på miljön eftersom ett 30tal bilar kör sina barn till skolan varje dag fram och tillbaka samt att vi säkrar
trafiken en aning då det blir mindre trafik. Dessutom slipper de barn som inte får skjuts gå i ösregn eller snöstorm.
Mvh Nathalie Pettersson

Skickat från min Huawei-telefon
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-72-09

Äneruor rg

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförualtningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

r Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap,
Dnr KS 2020/731

. Borgensförbindelse för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda. Dnr KS 2020/744.

. Policy alkohol- och droger - för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiker och
studerande i Melleruds kommun. Dnr KS 2020/750
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