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Ärenden Sida 
 

1.  Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden 2022-2026 4 
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Information 
 
Kan du inte närvara? 

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

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

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

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

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

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

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

Kom m u n styre lsefö rua ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rr-09

ARENDE 1 Dnr KS 2022148L

Val av ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden
2022-2026

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den
15 oktober 2022 ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en ordförande,

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2022, g 107, att bordlägga ärendet gällande val

av ordförande för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-Lt-09

ARENDE 2 Dnr KS 2022/4BI

Val av l:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden
2022-2026

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den
15 oktober 2022 ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en
förste vice ordförande, Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oktober 2026.

KommunfullmäKige beslutade den 19 oktober 2022, 5108, att bordlägga ärendet gällande val
av 1:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 till kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-09Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

ARENDE 3 Dnr KS 2022/4Bl

Val av 2:e vice ordförande för kommunfullmäktige mandatperioden
2022-2026

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att ny mandatperiod för kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2022
ska kommunfullmäktige enligt arbetsordningen välja en andre vice ordförande. Viceordföranden
ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden
anser att det behövs.

Mandatperioden sträcker sig till och med den 14 oKober 2026.

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2022, 5109, att bordlägga
ärendet gällande val av 2:e vice ordförande för mandatperioden 2022-2026 till
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rr-09

Änenoe + Dnr KS 2022148I

Val av ledamöter och sammankallande i kommunfullmäktiges
a rvod es be red n i n g för m a ndatpe riode n 2O22-2O26

Sammanfattning av ärendet

Den av kommunfullmäktige utsedda arvodesberedningens uppgift är att tolka och revidera
bestäm melser om ersättn i n ga r til I förtroendeva lda.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltni ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-tt-09

Änenor s Dnr KS 20221498

Revisionsrappoften Granskning av delårsrappoft per 2022-08-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommunens delårsbokslut,

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-31
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse for en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten,

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på

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

Beslutsunderlag

o Rapporter granskning av delårsrapport2022-08-31 med revisorernas utlåtande.
o Kommu nstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-lL-0L,5 298.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-IL-02, gzZt.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-02

sida
19

S22l Dnr KS 20221498

Revisionsrappoften Granskn i ng av delå rsra pport per 2O22-08-3 1

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens förtroendevalda revisorer anlitar PwC som sakkunnigt biträde med granskning av
kommu nens delårsbokslut.

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-3L
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiKlig granskning av delårsrapporten, inriktad på

övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utföfts enligt god

revisionssed i kommunalverksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrappoften är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de
prognostiserade resultaten i delårsrappoften är förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges mål för
verksamheten.

Beslutsunderlag

. Rappofter granskning av delårsrapport2022-08-31 med revisorernas utlåtande.
r Kommunstyrelseforvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-Il-0L,5 298.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

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

J ustera n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

J ndes

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-rL-0L

sida
1B

S 298 Dnr KS 20221498

Revisionsra ppoften G ra nskn i ng av delå rsra ppoft per 2022-08-3 1

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2022-08-3I
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på

övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god

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

Beslutsunderlag

r Revisorernas granskning av delårsrapport 2022.
r Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022
. Revisorernas utlåtande om delårsrapport2022..
r Kom m unstyrelseförualtni ngens 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.

åL
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapporten Granskning av delårsrapport per 2022-
08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

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

Kommunens revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

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

finansiella som for verksamheten.

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

redovisningen. Granskningen har utforts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Revisorerna bedömning är att delårsrapporten är upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen är att de prognostiserade

resultaten i delårsrapporten är förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella mål och att verksamhetens utfall är förenligt med kommunfullmäktiges
mål för verksamheten.

Beslutsunderlag

Rapporter granskning av delårsrapport2022-08-31 med revisorernas utlåtande

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Revisonen

Tjänsteskrivelse

Kom mu nstyre lseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-10-12 K520221498

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@ 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.se11



MELLERUDS KOMMUN
Kommunrevisorerna

2022-10-rc

Till
Kommunstyrelsen
i Melleruds kommun

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

För revisionen

Katarina
Ordforande Vice ordörande

För kiinnedom
Kommunfullmäktige

2l,22 40- 10

zö22
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Granskning av
delårsrapport zo22

Melleruds kommun
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Inledning
Bakgrund

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

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrappor-

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

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

kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kom-

munens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

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

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om de-

lårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

Inriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

r Förvaltningsberättelsens innehåll,

r Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning

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

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-

fattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-

siktlig granskning gör det inte mojligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en

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

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

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

-L 1pwc 14



Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultat-
räkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommu-
nens drift- och investeringsverksamhet för Melleruds kommun for perioden 2022-01-
01-2022-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera

denna delårsrapport ienlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt
ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

S/ufsafs

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investe-
ringsverksamhet inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

2022-10-10

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (org. nr 556029-67a0) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns förtroendevalda revisorer] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.

-Lpwc 215
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

kommunens delårsrapport för perioden 2022-01-01 - 2022-08-3'1. Uppdraget ingår som

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande revision-

ella bedömning:

Revisionsfråga Bedömning

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

o

-Lpwc 17
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Inledning
Bakgrund

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

Kommunen/regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god

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

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

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

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga :

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

Revisionskriterier

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

o Kommunallag (KL)

. Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med må-
len för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

-Lpwc 319



Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens finansi-

ella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022.

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

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

stiserade helårsresultatet.

Bedömning

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

bedömningen att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2022.

Utifrån genomford översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

bedömningen att det prognostiserade resultatet är forenligt med de verksamhetsmål

som fullmäktige fastställt i budget2022.

2022-10-10

Lars Dahlin

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-67a0) (PwC) på uppdrag
av Melleruds kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
prolektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.

-Lpwc 4
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rL-09

Änenor e Dnr KS 20221496

Norra Äksborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2022 med revisionsrapport

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är deras
bedömningen att balanskravet inte kommer att uppffllas för 2022. Revisionen kan inte uttala
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i

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

Beslutsunderlag

. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos.
o Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
o Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L, 9 297.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-LI-02, 9 ZZ0.

BILAGA
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAD ESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-rL-02

sida
18

S 22O Dnr KS 2022/496

Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2022 med revisionsrappoft

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos,

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är deras
bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllasför 2022. Revisionen kan inte uttala
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i

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

Beslutsunderlag

. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos.
r Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
. Revisorernas bedömning av delårsrapport2022.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-LL-01, 9 297.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Ju randes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbets utskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-1L-0t

sida
17

5297 Dnr KS 20221496

Norra ÄMsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrappoft
januari-augusti 2022 med revisionsrappoft

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbunds delårsrapport med
bokslutsprognos.

Sammanfaftning av ärendet

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

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

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

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

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten är deras
bedömningen att balanskravet inte kommer att uppffllasför 2022. Revisionen kan inte uttala
sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen då målen i

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

Beslutsunderlag

. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos.

. Revisorernas granskning av delårsrapport 2022.

. Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
o Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022.
. Komm u nstyrelseförvaltningens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs
Rädd n i ngstjä nstförbu nds delårsra ppot med boksl utsprog nos.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utd ragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2022-r0-L3 K520221496

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
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Kommunfullmäktige

Norra ÄMsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) - delårsrapport
januari-augusti 2022 med revisionsrapport

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport med
bokslutsprognos,

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

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

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

Efter påpekande från revisionen ska sotningsverksamhetens årliga resultat från och med
2021 föras till förbundets egna kapital. Tidigare år balanserades över- och underskott mellan
åren så att ingen resultatpåverkan uppkom i verksamheten, vilket inte var förenligt med god

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

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrapporten
är deras bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfollasför 2022. Revisionen kan
inte uttala sig om det finns förutsättningar att nå de finansiella målen och verksamhetsmålen
då målen i delårsrapporten inte uWärderas på helårsprogos. Revisionen rekommenderar,
liksom föregående år, att målen för god ekonomisk hushållning följs upp utifrån en
helårsprognos.

Beslutsunderlag
. NÄRF:s delårsrapport med bokslutsprognos.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148824
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Tjänsteskrivelse

Komm unstyrelseförva ltningen

Datum Diarienummer
2022-L0-L3 K520221496

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37
elisa beth.ca rlstein@ mel lerud.se

Sida
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lngrid Engqvist

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

lnfo < lnfo@brandl 1 2.se>

den 7 oktober 2022 09:34

Färgelanda kommun; Kommunstyrelsen; Kommunen; Vänersborgs kommun
Bodil Bramfors; Hans Därnemyr
Begäran om godkännande av delårsrapport 2022 NÄRF

G ra nskn i ng av delårsrap porl-2022-si g ned -3 696543 PWC. pdf; G ra nskni n g

ekonomisk hushållning-2022-signed-3696583 PWC.pdf; Revisorernas bedömning
delårsrapport2022.pdf; Direktionsprotokoll 2022-09-29.pdf; Delårsrapportjan-aug
2022.pdf

Tillhanda kommunfullmäktige

För godkännande av delårsrapport med bokslutsprognos januari-augusti 2O22, Norra Älvsborgs

Rädd n i ngstjä nstfö rbu nd.

Bifogade filer;
. Sammanträdesprotokoll2022-09-29Direktionen
. Delårsrapport jan-aug2O22
. Granskning av delårsrapport2022,PWC
. Granskning av god ekonomisk hushållning delårsrapport2022,PWC
. Revisorernas bedömning avdelårsrapporl2022

Med vänlig hälsning,

Ann Gustavsson
Förva ltn ingsa ssistent
0520-48 59 27

www.brandl-12.se

Norra Alvsborgs
Räddn i n gstf ä nstförbund

G DPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuppeifter och skvddar dina rättigheter enligt lag
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Norra Älvsborgs

Råddn i n gstjänstförbund
Datum

2022-09-29

Diarienr
so70-2422-L34-24

I 41 Närvarokonfioll/upprop
Direktionssammanträdet genomfördes som ett fosiskt möte i NÄRF-salen, Trollhättans brandstation

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt fcir mötet.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

I 42 Val avjusterande

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

S 43 Rapporterfskrivelser

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

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

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

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

NÄRF redovisar ett resultat om -1 756 tkr för perioden, varav räddningstjänstverksamhet -1227

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

genomfört granskning av delårsrapport2OZZ, förbundet inväntar granskningsutlåtande från PWC

och förtroendevalda revisorerna.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

c) Beslut om flygsökerhetsmiissiga villkor (UAS)

Transportstyrelsen har 2022-08-22,TiL2Q21-1879, meddelat beslut om flygsäkerhetsmässiga

villkor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds verksamhet med obemannade luftfartyg.

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

av innehavaren, gäller det tills det nya regelverket kommer.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

d) Återrapportering GDPR

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

skett inom NÄRF under perioden kopplat till frågor inom Dataskyddsförordningen (GDPR).

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten

.4,

Norra Älvsborgs
Rädd n ingstiänstförbun d
Larmvägen L

TeIefon växet:
a52t-26 59 00
Organisatio nsnr:

E-post:
info@brandll-2. se
Webb:
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Inledning
Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag fdr det utlåtande
som revisorerna ska lämna tillfullmäktige.

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

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

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

lnriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

e Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra forfrågningar, i första hand till personer som

är ansvariga for finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning

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

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en

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

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har

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

1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2022-09-29 och därefter
behandlar medlemskommunernas fullmäktige delårsrapporten. Rapportens innehåll har
sakgranskats av ekonomichef.

Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens
resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och
investerin g sverksamhet, samt noter för kommu nalforbu ndet for perioden 2022-01 -01 -
2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna
delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokfciring och redovisning. Vårt ansvar
är att uttala en slutsats grundat på vår översiktliga granskning.

S/ufsafs

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den
översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet, samt noter,
inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

Datum så som min digitala signatur

Daniel Larsson

Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de
förutsäitningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan sårskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare

ÖHRutruespRtCEWATERHousEcoopERSAB 556029-6740 sveriqe

Srgnerot med Svenskt BanklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Sven Daniel Larsson

2 CI2 2-10-45 08:38 :1 8 UTC

Datum

Daniel Larsson

Director. PwC
Levernnskänal: E-pos1

y' Signerat 2O22-1O-O5 08:38:18 UTC Oneflow lD 3696543 Sida 4 / 4
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport for perioden 2022-01-01 - 2022-08-31 . Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas fciljande sammanfattande
revisionella bedömning :

Revisionsfråga Bedömning

Är resultaten i

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

Nej

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

delårsrapporten inte utvärderas på
helårsprognos.

o
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla minst en delårsrapport per år. I

samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna

bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande

som revisorerna ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Kommunförbund i likhet med kommuner och regioner skallformulera
verksamhetsmässiga och finansiella målfor god ekonomisk hushållning i budgeten

Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande

Syfte och revisionsfrågor

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

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

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

uppnås?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens

analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

o Kommunallag (KL)

r Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

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

målen for god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga

mål).

Metod

Granskningen genomfors enligt god revisionssed för kommuner och landsting.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

-L 3
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God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

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

r lntäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet
. God betalningsförmåga på kort sikt
o Hög självfinansieringsgrad avseende investeringar
. Soliditeten ska öka eller minst kvarstå på årets nivå

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

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

I den reviderade verksamhetsplanen'för 2022 framgår sex ytterligare finansiella mål

vars status beskrivs i delårsrapporten. lngen årsprognos redovisas.

I delårsrapporten saknas uppfciljning av verksamhetsmålen. Enligt delårsrapporten så

förväntas direktionen fatta belut om verksamhetsmål för 2022 i september.

Bedömning

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi

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

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

helårsbasis.

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

Granskningsresultat

Rekommendationer
Vi rekommenderar direktionen att till nästa års delårsrapport utvärdera målen där
prognos på helår är inkluderad.
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Datum enligt min digitala signatur

Anna Gröndahl

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare

OHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerot med Syenskt BanklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: ANNA GRÖNDAHL

2O22-1O-OS 12:29:20 UTC

Datum

Anna Gröndahl

Sakkunnigt biträde, PwC
Lever anskanal: E-post

y' Signerat 2O22-1O-O5 12 29 20 UrC Oneflow lD 3696583 Sida'7 l7
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Norra /ilvsborgs Räddningstjänstförbund
Revisorerna

DATUM
2O22-tO-o,4

Tillfullmäktige i
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans kommun
Vänersborgs kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet ide-
lårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de måldirektionen beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse fcir god ekonomisk hus-
hå llning, såväl fina nsiella som för verksam heten.

Granskningen har utf<lrts av sakkunniga som bitråder revisorerna.

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

Vi bedömer:

att delårsrapporten i allt väsentligt är uppråttad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i delårsrap-
porten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2022.

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

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

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

Bilagor: Granskning av delärsrappott 2022 Nona Alvsborgs Räddningstjänstförbund,
Granskning av god ekonomisk hushällning 2022 Norra Ålvsborgs Räddningstjänstförbund.

a

a

o
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Norra .lilvsborgs Räddningstj åinstförbund
Revisorerna

Trollhättan 4 oktober 2022

DATUM
2O22-tO-o,4

Blilt Joacim Magnusson Roger Martinsson

Bilagor Granskning av delärsrapport 2022 Nana Ålvsborgs Räddningsliänströrbund,
Granskning av god ekonomisk hushällning 2A22 Narn Ålvsborgs Räddningstjänströrbund.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rt-09

ÄRenpr z Dnr KS 202215LI

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2O22-08-31

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiforbund delårsbokslut 2022-08-31.

. Dalslands miljö- och energiförbund beslut2022-10-16, 5 28.

. Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
o Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022.
. Kom m unstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-LI-01,5 296.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-02, 9 222.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-02

sida
20

9222 Dnr KS 2022/5LL

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

r Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-3L.
o Dalslands miljö- och energiförbund beslut2022-L0-I6, 5 28,
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-II-01, S 296.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Beslutsgång

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

Justera sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-01

sida
16

S 296 Dnr KS 20221511

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkä nner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31.
r Dalslands miljö- och energiförbund beslut2022-t0-L6, 5 28.
. Revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning 2022.
. Revisorernas bedömning av delårsrapport2022.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justera sign Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut per 2O22-
08-31

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

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

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden p3 0,2 mkr, vilket 0,7 mkr
bättre än budget. Budgetavvikelsen beror vakanser, föräldraledigheter och

sjukskrivningar.

För helåret prognostiseras ett resultatpå -0,7 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än

budgeterat. Dalslands miljö- och energiförbund har ett budgeterat negativt resultat
på -0,5 mkr, vilket avser extra medel för utveckling av miljö- och energistrategiska
arbetet.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2022-t0-t6; 928

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-10-19 KS2022l5rr

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@ mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se44



lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Ämne:
Bifogade filer:

Hej,

Expedieras KF:

Beslut i direktionen avseende delårsbokslut 2022

Vänliga häslningar

-1l(arie Jo6ansson
Näm ndsekretera re

Dalslands Miljö- och energikontor
Kyrkogatan 4,464 30 Mellerud
Tel: 0530-939 432
E-post: marie.johansson@dalsland.se

Marie Johansson

den 17 oktober 2022 13:08

Kommu nen;'kommun@dalsed.se';'kommun@bengtsfors.se';
'kommu n@fargelanda.se'
DMEF Delårsbokslut
DMEF - Delårsbokslut2022-08-31.pdf; DMEF 2022-10-06,5 28 - Delårsbokslut

2022-08-3 1. pdf; D M E N 2022-09 -22, 584 - d e I å rs bo ks I ut 2022.pdf
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sAM MANTRÄu rs pnoTo Ko LL 6

Sammanträdesdatum

2422-LO-06

DMEF g 28

Delårsbokslut 2022

Direktionens beslut

Direktionen godkånner upprättat delårsbokslut för perioden ZO22-
01-01 - 2022-08-31 och överlämnar detta till kommunerna och
revisorerna.

Bakgrund

Delårsbokslut2A22 fcjr förbundet föreligger. Dalslands miljö- och
energinämnd har 2A22-09-22, $ 84 antagit den del av bokslutet som
omfattade nämndens verksamhet.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer.

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Förbundschefens tjänsteskrivelse

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

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

Datstands Mitjö
& Energiförbund

"f4i--t.t-

46



DALSLANDS MILJö-
ocH ENERGTnÄuno

sAMMAnrnÄpesPRoroKoLL s

Sammanträdesdatum

2022-09-22

DMEN g 84 Dnr 2022/567.ADM

Delårsbokslut 2022

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

Nämnden beslutar atr anta delårsbokslut 2022-08-31 för Miljö- och
energinämndens ansvarsområde och lämnar förslaget till direktionen
för fastställande.

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

Beredning:
Presidium 2A22-A9-OB
Förbund-/miljö- och energichefens förslag till beslut

Expedieras:
Direktionen

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

Ordförendesign UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

I
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BILAGA 1

Datstands Mitjö
& Energiförbund Sida 1 (7)

Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och
miljö- och energistrategiska arbetet 2fJ22 - Bilaga till
delårsbokslut för Dalslands miljö- och energiförbund
2lJ22

Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade
tillsynen

Till följd av flera vakanser itillsynsgruppen ligger arb-etet inte helt ifas med
verksämhetsplanen, Under hösten kommer därför två extra tillfälliga resurser anlitas på

konsultbasis för att så långt möjligt kompensera det personella bortfallet.

Tillsyn i projektform

Mark & Miljö: Teamet har genomfört projektet tillsyn av U-objekt i industriområden i

Mellerud (Gåsen, Dalslandsgatan, Sapphult). Projektet redovisades vid nämndens
sammanträde i juni.

Landsbvgd & Natur: Jordbruksverkets projekt om integrerat växtskydd kommer att ingå i

höstens lantbrukstillsyn och redovisas för nämnden när det är genomfört.

Mat & Hälsa: Deltagande i projektet om kosttillskott utgår pga av resursbrist.

Det planerade projektet "Campylobakter i butiksgrillad kyckling" kommer att ersättas av
ett projekt inriktat mot provtagning av egengjorda kalla såser och röror. Bakgrunden till
detta skifte är att kontoret vid genomförande av den ordinarie livsmedelskontrollen har
noterat ett behov av provtagning av dessa produkter. Många restauranger, caf6er och
butiker m.fl. tillverkar egna såser/röror och hanteringen och förvaringen av dessa ser
ofta olika ut. Hållbarhetstiderna och bedömningarna av hur länge såserna/rörona är
säkra, skiljer sig betydligt åt mellan olika verksamheter, ttållbarhetsanalyser görs sällan
och på vissa ställen kan såser/röror sparas i flera veckor.

Mark och miljö
Tillsynen av B- och C-anläggningar ligger i fas med verksamhetsplanen. Tillsynen av U-
anläggningar har delvis genomförts och beräknas kunna slutföras under hösten.

Riskklassning av förorenade områden samt tillsyn/inventering av nedlagda deponier i

Dals-Eds och Färgelanda kommuner kommer att genomföras under hösten.

Arbetet med att ta fram en policy avseende oljeavskiljare pågår och förväntas slutföras
under innevarande år.

Landsbygd och natur
Tillsynen av lantbruksverksamheter fortlöper enligt verksamhetsplanen och bedöms
kunna genomföras i enlighet med verksamhetsplanen.

Handläggningen av äldre ärenden gällande enskilda avloppsanläggningar fortlöper också
enligt planen.

Den planerade tillsynen av naturreservat kommer att utgå pga resursbrist.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www,dalsland.se

Org. nr.
222.OOO.OB77
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BILAGA 1

Datstands Mitjö
& Energiförbund Sida 2 (7)

Mat och hälsa
Det största personella bortfallet har under årets första del varit inom
livsmedelskontrollen. För att kompensera bortfallet kommer en tillfällig resurs att
förstärka gruppen under hösten. Livsmedelskontrollen bedöms kunna genomföras i

enlighet med verksamhetsplanen, men deltagandet i det regionala projektet gällande
kosttillskott kommer dock att utgå.

Den planerade tillsynen av hälsoskyddsverksamheter är genomförd-i sin helhet,
undantaget tillsynen av flerbostadshus. Det sistnämnda tillsynsområdet kommer att
genomföras i Dals-Ed och Färgelanda kommuner under hösten och i Mellerud och
Bengtsfors kommuner under 2023.

Den planerade tillsynen av vattenskyddsområden kommer att utgå pga bristande
tillsynsvägled n ing.

Ledning & kansli
Administrativa uppgifter har hanterats löpande. Kansliet utvecklar kontinuerligt
handläggarstödet genom uppdatering och utveckling av ärendesystemet Vision. Arbete
pågår med att utveckla användningen av de funktioner som finns i systemet för att
underlätta handläggning och uppföljning av ärenden. Uppföljning sker av vissa
ärendetyper för att följa volymer och tidsåtgång. Arbete med revidering av förbundets
dokumenthanteringsplan har påboriats.

I enlighet med förbundets internkontrollplaner (en för nämnd resp. direktion) har
följande genomförts / pägår :

- Arbete med syfte att effektivisera hanteringen av remisser mellan kommunerna och
förbundet påbor3ats genom dialoger med kommunerna. Förslag till riktlinjer/samverkan
förväntas sammanställas under hösten.

- En riskanalys avseende förbundets digitala handlingar har genomförts.

Utredningarna kring förbundets finansiering samt hantering av eget kapital har krävt
betydande resurser under perioden.

Fokus och prioriteringar

Nämnden
Förbundsordningen nåtter på att revideras för att skapa en smidigare övergång i

samband med val. Reviderad förbundsordning kommer tillställas kommunernas KF för
beslut under hösten.

Äre n d e h a n te ri n g ssy ste m e t V i s i o n
Arbetet med att föra in aktuella uppgifter om varje enskild avloppsanläggning (i nuläget
8 600 kända anläggningar) har påOoriats. Uppgifterna krävs för den digitala
inrapportering som krävs av Havs- och vattenmyndigheten.

Fakturering via ärendesystemet Vision läggs på is till dess frågan om en ev. upphandling
av nytt ärendesystem är utredd.

Dig ita I iserade tjä nster
Arbetet avvaktas tillsvidare på grund av följande skäl:
- Melleruds kommuns upphandling av e-tjänster (DMEF har av effektivitets- och

kostnadsskäl för avsikt att använda samma verktyg som Melleruds kommun)
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- Livsmedelsverket nåtter på att ta fram en e-tjänst för registrering av
livsmedelsverksamheter som planeras tas i drift under 2023. Med anledning av detta
utgår kontorets arbete med denna tjänst isyfte att spara tid.

- Havs och vattenmyndigheten tråtter på att ta fram en e-tjänst för ansökning av enskilt
avlopp, varför kontoret avvaktar utvecklingen av detta arbete,

Införande av e-arkiv
DMEF har förberett för en upphandling av stöd för införande av e-arkiv. För närvarande
inväntar förbundet godkännande från medlemmarna för inträde i e-arkiv.

Operativa mål och nyckeltal

tvtÅt NYCKELTAT STATUS

lvlork & Miljö

MåI
I

Tillsyn sko utföros pö minsr 30
stycken U-verksomheler inom

industriområden i Mel leruds
kommun (Gåsen, Dolslondsgoton
och Sopphult) under 2022.

Andel U-verksomheler som hor
fött tillsyn. Målet onses uppnött
nör 30 st verksomheter hor fått
tillsyn.

Målet uppnött

tvlål
2

Somtligo 75 stycken förorenode
områden som sko invenleros i

bronschkloss l-3 sko voro
inventerode och riskklossode
senost 2030.

Som delmål sko l0 slycken
omröden i bronschkloss l-3
voro invenlerode och

riskklossode under 2022.

Andel Åtgö rdsbedömdo/åt-

gördode förorenode omröden i

RK ',l-3.

Målet onses uppfyllt nör 75
slycken hor inventerois och

klossots 2030.

Delmålet onses uppfyllt nör l0
stycken hor inventerots och

klossots 2022.

Delmålet om l0 stycken
inventerode och klossode
områden under 2022 bedöms
kunno uppfyllos under
innevoronde ör.

londsbygd & Notur

MåI
3

Tillsyn sko uiföros på minst 40
slycken lontbru k/höstgårdor
( U-verksomheter) under 2022.

Andel U-verksomheler som hor
fött tillsyn. Målet onses uppnått
nör 40 st hor fått tillsyn.

Mölet bedöms kunno uppnås
under innevoronde år.

Ålot & Hrilso

MåI
4

Under 2022 sko offentlig
kontroll utföros vid l0 stycken
distributionsonlögg ningor f ör
dricksvotlen (mer ön I O0
m3/dygn) för ott verifiero ott
verksomhetsulövo ren ho r ruiiner
för ott sköto, underhållo och vid
behov rengöro reservoorer för
olt mofverko förorening och

mikrobiologisk tillvöxt.

Andel dricksvottenonlö ggningo r
(mer ön 100 m3/dygn) som

kontrollerqts med ovseende på
rutiner för skötsel, underhöll och
rengöring ov reservoorer 2022.
Mölet onses uppnått nör 'l 0 st

hor fött kontroll.

Målet uppnått.
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MåI
5

Tillsyn sko utföros under 2022
pö minst 20 stycken
fostighetsägore till
flerboslqdshus med köndo
brister eller klogomål på
inomhusmiliön.

Andel foslighetsögore som hor
fått tillsyn. Målet onses uppnött
nör 20 stycken hor fött tillsyn.

Mölet bedöms kunno uppnös
under innevoronde år.

ledning och Kansli

MåI
6

Under 2022 sko E-tiänster
ovseende onsökon om

inrötlqnde ov enskild
ovloppsonlö ggning, onsökon om
inröftonde ov
vö rmepumpsonlöggning somt
registrering ov
livsmedelsonlöggning
fördigstöllos.

Anto I fördigstö lldo E-riönster.

Målet onses uppfyllt nör tre E-

tiönster ör i drift.

Livsmedelsverket håller på ott to
from en e-tiönst för registrering
ov livsmedelsverksomheler som
ploneros tos i drift under 2023.
Med onledning ov detto utgår
kontorets orbele med denno tiönst
i syfte ott sporo tid.

Hovs och vottenmyndigheten
håller på ott to from en e-tiönst
för onsökning ov enskilt ovlopp,
vorför kontorei ovvokior
utvecklingen ov detto orbete.

Under hösten kommer en e-tiönst
för onsökon om inröttonde ov
vö rmepumpsonlöggning ott tos
from ov kontoret under
förutsöttning ott Melleruds
upphondling ov e-tiönster blir klor
i tid.

tvlål
7

Under 2022 sko foklurerinE ov
örenden kopplode till
hondlöggning ov enskildo
ovloppsonlöggningor foktureros
vio Vision.

Målet onses uppfyllt nör
debitering i örenden göllonde
onsökon om inröltonde ov
enskild ovloppsonlöggning och

tillsyn ov enskild
ovloppsonlö ggning sker vio
Vision,

Det fortsotto orbetet med detto
orbete kommer ott pousos i

vönton pö beslut om ett nytt
örendehonteringssystem kommer
ott upphondlos.

MåI
8

Finonsieringen ov miliönömndens
myndighetsutövning sko till minst

507o voro ovgiftsf inonsierod.

Målet onses uppfyllt nör 50
procent ovgiftsintökter i relotion
till miliönömndens kostnoder för
myndighetsutövning

Fölis upp i helårsbokslutet
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Insatser/aktiviteter i verksamhetsplan för det miljö- och
energ istrateg iska a rbetet 2fJ22

TNSATS/AKTTVTTET DMEF:S

ROLL

STATUS

Miliöledning/hå llbo rhetskomposs/
må lstyrning kommunerno

Somordnonde/
medverkonde

Kontinuerlig diolog med kommunernos kommunledning för
skopo mer oktivitef och böttre uppfölining ov
miliöfrögorno.
Dols-Ed - ingår i orbetsgruppen för HÖllborhetsöret 2022
Mellerud - Revision ov sociolförvoltningen
Benotsfors - Fromtoqninq ov Hållborhetsropport

Utvecklod somverkon - externo
oktörer

Somordnonde/
medverkonde

Somverkon med flertolet externo oktörer pågår för
löngsikligt londskopsorbete dör morkögordiologer och

noturbruksploner ör två hörnstenor. Somverkon pågör för
ott hitto en plottform för ulvecklingsorbete. Blond onnot
med Mötesplots Steneby, Regionen och Cholmers,
Lönsstyrelsen och SLU. Stroteger medverkor i orbelsgrupp
inom Fyrbodols kommunolförbund. Somverkon med flero
oliko externo oktörer sker inom proiektverksomheten

Remisser/enköter Somordnonde/
medverkonde

Strotegerno hor medverkot/svorot pö ett betydonde ontol
remisser. Remissinflöder hqr vorit storf, speciellt strox före
och efter semeslerperioden.

Bokslut/hå llbo rhetsredovisningo r Medverkonde Bokslut fromtoget för Bengtsfors och Dols-Ed
Arbetor tillsommons med folkhölsostrotgen i Bengisfors ott
to from en höllborhetsropport. Sko bli en örlig rqpport
med stort vören 2023.

Styrning/ögorsomröd Medverkonde Regelbunden diolog pågår med kommuncheferno för ott
utvecklo detto orbete

Plonerinq höllbo rhels-/miliöforum Processledo re Plonering pågör för miliöforum 28 oktober

Energisomve r kon / ener gi - och kl i m olrddgivning
Energi- och klimotstrotegi Processledo re Allo KS nömnder hor blivit informerode om (strotegin.

Workshoporno med de oliko enheterno genomfördes
under våren. Moteriolet håller pÖ ott sommonstöllos sö ott
orbetsgruppen kon orbelo vidore med olt rongordno
oktiviteter och to from nyckeltol,

Energisomverkon kommunerno
(energig rupper/klimotlöflen etc.)

Processledo re/
Kompetensstöd
(vorieror
utifrön
klimotlöfte)

Under vårens energigruppsmöten biöds Orust Motor in för
visning och provkörning ov oliko typer ov elfordon, som

kon voro lömpligo i kommunolo verksomheter. Något
energigruppsmöte hor dock inte kommit tillstönd iÅmå1.
Energigruppsmöien ploneros under september för ott fölio
upp orbelet med Klimotlöfteno. Den gemensommo
klimotstyronde resepolicyn ör sommonstölld och klor. Den

sko boro ut till kommunerno på remiss. Vi hor deltogit på
workshops för loddinfrostruktur, somordnol kommunernos
remissvor för utlysningtillfölle ov loddplotser, hållt
förelösning och hoft diologer kring kommunernqs forfsotto
orbete med lsddolonerno,

Energiu ppf ölining Processledo re Tider för redovisning ov energiuppföliningen håller på ott
bokos in med kommunerno under hösten. Plonen ör ott
redovisninqorno sko voro kloro i oktober.

Energi- och klimotrådgivning (EKR) Utförore Söktrycket från privotpersoner och föreningor hor ökot
drostiskt sedon örsskiftet, iömfört med tidigore år. Detto
mycket på grund ov skenonde elpriser. Söktrycket
förvöntos öko ytterligore. De vill blo. ho hiölp med ott
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völio elovtol, minsko sino elkostnoder och insiollero
solceller.

EKR hor ocksö försto gången pö tre år deltogit vid
utötriktode oktiviteter som kommunerno orrongeror. Under
våren hor EKR deltogit vid Cykelns Dog i Åmö|, Konolyron
i Mellerud, 5 företogsfrukostor i Bengtsfors och tvö
Cof6oftnor i Dols Ed med temo, "sporo energi" somt
"loddning och el{ordon". Under hösten sko EKR delro vid
Horvens Dog i Förgelondo och Nöringslivsmösson i

Bengtsfors.

Troligtvis kommer ytterligore nöringslivsfrukostor/möten bli
oktuello.

H ållbor sornhöllsplonerin g
OP Förgelondo inkl. LIS Medverkonde Utvecklingsomröden hor besökts under våren. lnformotion

om Gl med kopplinq till ÖP hor höllits för KS under våren.

Omorbetning LIS-Bengtsfors Medverkonde/
kompetensstöd

lngen förfrågon önnu

Grön inf rostrukturplon och

ekosystemtiönster ( proiekt)
Processledore Pågör. Hör finns en oktiv proiektgrupp dör ollo kommuner

* lst ingår. Utbildning om grön infrostruktur för
proiektgruppen hölls under våren.

Avfollsplon Dqlslond Medverkonde/
kompetensslöd

Kommunerno sommonkollode. lngen förfrågon hor
inkommit till DMEF.

Stöd klimotonpossnins Kompetensstöd Deltoqit i lsts nöiverk.

Medverkon detoliploneprocessen Medverkonde/
kompetensstöd

lngen inbiudon frön någon kommun under bokslutsperioden.
Mellerud hor biudit in till medverkon i ploneringsprocessen
"Siöskoqen". DMEF ovser medverko.

Höllbor morkonvöndning i helo
Dolslond (DKG)

Processledore DKG försöker fortsott genom onsökningor fö till så bredo
proiekt som möiligt för ott kunno orbeto med hÖllbor
morkonvändning i helo londskopet. Vi föronkror frögorno
tillsommons med SLU och lst hos NW

Upphondlingsf rågor Kompetensstöd
(hållborhet)

Deltor i kommunernos gemensommo upphondlingsgrupp.
Deltogit i orbefet ott to from en ny upphondlingspolicy.
Lömnot synpunkter i upphondling ov kontorsmöbler och
hontverkstiönster,

Nofurvdrd
Vöqledninq Noturen i Dolslond Processledore Arbete pågör med ny utgövo inkl engelsk version.

Ätgörder noturvå rdsprogrom Medverkonde/
kompefensstöd

DMEF hor undersökt stotus för kommunernos onsvorsorter,
tyvörr soknos slotistiskt underlog för bedömningor, En

översyn ov noturvårdsprogrom och åtgärder behöver
qöros.

Förorbete kommunolt
noturreservot Förgelondo & Dols-
Ed

Processledore
uppsto rfsfos
(dörefter med-
verkonde)

Pågående. Noturbruksplon hor fördigstöllts för bödo
områdeno.

lnvosivo orter Medverkonde lngen inbiudon om fortsott orbele hor inkommit från
kommunerno.

Friluftsliv reloterot till
nolurvördsfrågor

Kompetensstöd DMEF hor medverkot i en rödgivonde roll för Melleruds
kommun, frömst göllonde reservoien somt vod göller
tillgönglighet lill iötortsnöro noturomröden i Bengtsfors
kommun.

Hållbor vollenplonering
LEVA/LOVA Lillån/Dolboslötten
(proiekt)

Processledore Proiektet fortgör och hor ökoi i tokt sen Covid-19's
restriklioner owecklots. Anmölqn om vottenverksomhet hor
utförts för tio lögen på plotser dör god vottenrenonde
effekt bedöms uppsrå. Av desso hor fyro fått en godkönd
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onmölon om vottenverksomhei. Fler onmölningor/Ötgörder
ploneros utföros under hösten 2O22. En ny onsökon om
förlöngning ov proiektet till och med 2027-12-31
oodkönts ov lönsslvrelsen.

LOVA Orekilsölven (proiekl) Processledore Pågöende. Godkönd onsökon i sommo omröde t o m
2024.

LOVA Volboån (proiekt) Processledo re (KM) Pögående (slut Kv 3 2024],

Somverkon Teökersö lven Medverkonde DMEF medverkor i orbelsgruppen.
Medverkon vottenröden Medverkonde DMEF medverkor i vottenråden för Dolslonds konol,

Dolberssö-/Holmsön somt Gullmorn/Örekilsölven.
Dogvottenpolicy & övrig VA-
plonering

Medverkonde/
kompeiensstöd

Pögår, men beroende ov kommunernos processer. Nögon
förfrågon om DMEF:s medverkon i orbete med
dogvottenpolicy hor inte kommit från kommunerno.

Oförurseddo f rå gor f rön
kommunerno

Kompetensstöd Fromtogning ov beslutsunderlog för Regionolo
ötgördsprogrommef för miliömålen 2022-2025 tör de
fyro kommunerno. Slrotegerno hor lillsommons med
tiönstemön i kommunerno orbefot from elt förslog till
åtogonden.

Frögor om kompetenssföd vid skogligo ötgörder i

fromförollt Bengtsfors och Dols-Ed hor regelbundet
inkommit under bokslutsperioden.
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande som revisorerna

ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.

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

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av

förbundets verksamhet och resultat sedan foregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

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

delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed.

lnriktning och omfattning

Granskn ingen av delårsrapporten omfattar:

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

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

o Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som

är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utfora analytisk granskning

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

annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och

omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en

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

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om

en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har

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

Den g ranskade delårsrap porten faststäl ldes av d irektion en 2022-1 0-06.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom

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

-Lpwc
56



Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

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

resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av

förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för Dalslands Miljö- och

Energiförbund för perioden 2022-01-01-2022-08-3. Det är direktionen som har

ansvaret for att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om

kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår

översiktliga g ranskning.

S/utsafs

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

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

kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och

investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med

LKBR.

2022-10-18

Tomas Elander

Auktoriserad revisor

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

L,
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

förbundets delårsrapport för perioden 202-01-01-202-08-31 Uppdraget ingår som en

obligatorisk del av revisionsplanen för är 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas foljande sammanfattande

revisionella bedömning :

Revisionsfråga Bedömning

Är resultaten i

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

Delvis

Finansiellt perspektiv: Med grund i

förbundets prognosticerade ekonomiska
resultat, gör vi bedömningen att det
prognosticerade resultatet i inte är förenligt
med det finansiella mål som direktionen
fastställt i budgel 2022.

Verksamhetsmål : Utifrån genomförd
översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering gör
vi bedömningen att det
prognostiserade resultatet delvis är
förenligt med de verksamhetsmål som
direktionen fastställt i budget 2022.

1-Lpwc
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Avgränsning

Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

-}pwe

1

3

3

3

3

3

4

4

4

5

2
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Inledning

a

Bakgrund

Revisorerna ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Direktionen skallformulera verksamhetsmässiga och finansiella målför god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan fdljas upp i delårsrapport och

årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

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

Granskn i n gen ska besvara följande revisionsfråga

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

Revisionskriterier

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

o Kommunallag (KL)

r Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskn ingen av delårsrapporten omfattar:

r Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

målen fdr god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

-Lpl,l/C
3

61



Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens

finansiella mål som fastställts i budget 2022. Avstämning avseende

verksamhetsmässiga mål redovisas under rubrikerna myndighetsarbetet respektive det

strategiska arbetet.

Av redovisningen framgår att ett av de finansiella målen inte bedöms uppfollas utifrån
prognosen. Det andra finansiella målet saknar mätbart värde och kan därmed inte

bedömas.

I bilaga till delårsrapporten redovisas operativa mål och nyckeltal. Sammanlagt

redovisas åtta verksamhetsmål.

Tillsyn ska utföras på minst 30 stycken U-verksamheter Uppfyllt
, inom industriområden i Melleruds kommun

10 stycken förorenade områden i branschklass 1-3 vara Uppfillt
inventerade och riskklassade under 2022
Tillsyn ska utföras på minst 40 stycken lantbruk/hästgårdar Uppfyllt
(U-verksamheter) under 2022.

lJnder 2Q22 ska offentlig kontroll utföras vid 10 stycken Uppfyllt
distributionsanläggningar för dricksvatten

Tillsyn ska utföras under 2022 på minst 20 stycken Uppfyllt
fastighetsägare till flerbostadshus med kända brister eller
klagomål på inomhusmiljön.

Under 2022 ska E-tjänster avseende ansökan om Ej uppfyllt
inrättande av enskild avloppsanläggning, ansökan om
inrättande av värmepumpsanläggning samt registrering av
livsmedelsanläggning färdigställas.

Under 2022 ska fakturering av ärenden kopplade till Ej uppfyllt
handläggning av enskilda avloppsanläggningar faktureras
via Vision.

Finansieringen av miljönämndens myndighetsutövning ska Ej bedömt
till minst 50o/o vat? avgiftsfinansierad.

Fem av åtta verksamhetsmål bedöms uppfyllas på helårsbasis. Ett av målen saknar

bedömning och följs upp i samband med årsbokslut.

}
pwe
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Bedömning

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi

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

som direktionen fastställt i budget 2022.

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi
bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022.

2022-10-18

Lars Dahlin Daniel Brandt

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Dalslands Miljö- och Energiförbunds förtroendevalda revisorerl enligt de villkor och under de förutsåttningar
som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan sårskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar
sig på hela eller delar av denna rapport.

-Lpwc 5
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DALSLANDS MILJO & ENERGIFORBUI\D
Revisorerna

2022-10-18

Kommunfullmäktige i Bengts-
fors, Dals-Ed, Färgeland4 och
Mellerud kommuner

Direktionen i Dalslandskom-
munernas kommunalforbund

Utlåtande avseende delårsrapp ort 2022

Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten göra en
bedömning av om resultatet är ftirenligt med kraven på god ekonomisk hushållning.
Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmåI. Kommunalla-
gens krav på att delårsrapporten skall behandlas i fullmäktige gäller även kom-
munalforbund.

Enligt kommunallagen I I kap 5 $ skall budgeten innehålla en plan for verksamhet-
en och ekonomi under budgetåret. Mål och riktlinjer som har betydelse for god
ekonomisk hushållning skall anges for såväl verksamhet som ekonomi.

Vi har översiktligt granskat ftirbundets delårsrapportper 2022-08-31 En översiktlig
granskning är väsentligt begriinsad och inriktad på analys och mindre på detalj-
granskning. Granskningsresultatet framgår av bifogade revisionsrapporter som ut-
arbetats av PwC.

Utifrån genomford granskning gör vi ftiljande bedömning av forbundets delårsrap-
port:

Resuhatet i delårsrapporten cir upprättad i enlighet med lagens lvav och god re-
dovisningssed i övrigt i allt vrisentligt.

Med grund iforbundets prognosticerade ekonomisks resultat, gör vi bedömning-
en att det prognosticerade resultatet i inte rirförenligt med detfinansiella mål
som direhionenfaststdllt i budget 2022.

Vår sammaffittande bedömning lcringverksamhetsmålen ör att måluppful-
lelsen avseende verksamheten delvis rirförenlig med direHionens fast-
strillda mål

V Signerat 20221A'24 fi:A7 41 UTC Oneflow lD 3783575 Sida 1,'3
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DALSLANDS MILJÖ & ENERGIFÖRBUND
Revisorerna

Katarina Norgren

Torgny Arvidsson

Thomas Glue

Sven-Äke Gustavsson

Johan Lorentzon

t 9igneråt 2c22.-fi-?.4 1'l:A7.4i UTC Oneflow tn 3793:t75 Sida 2 ;'3
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Deltagare

DALSLANDS tvilL.tÖ OCH ENERG|TÖRBUNO 222QOO-ÖBI7 Sverige

Signerat med Svenskt BanklD

Namrr returnerat från Svenskl BanklD: KATARINA NORGRf N

Katarina Norgren

Förtroendevald revisor

Sig nerat med Svens kt Ba n klD

Nan"rr'r returnerat från Svenskt BanklD. JOHAN LORENTZON

Johan Lorentzon

Förtroendevald revisor

Signerat med Svenskt BanklD

Narnn retLrrnerat från Svenskt BanklD: TORGNY ARVIDSSON

Torgny Arvidsson

Förtroendevald revisor

Signerat med Svens kt Bo n klD

Namn retuilrerat från Svenskt BanklD: BENGT SVEN ÄKE

GUSTAVSSON

Sven Åke Gr:stavsson

Förtroendevald revisor

Signerot med Svenskt BanklD

Namn returnerat från Svenskt BanklD: THOMAS GLUE

Thomas Glue

Förtroendevald revisor

2022-10-24 13:O3:Q7 UTC

Dätunr

Leveränskanal: F^post

2O22-1O-214631:O7 UTC

Datunl

Leverdnskanal: E-post

2022-1A-21 O7:2O:41 UTC

Datunr

Leveranskanal: E-post

2022-10-24 17:47:41 UTC

Datunr

Leveranskanal: EJ)ost

2022-10-21 A7:OO:29 UTC

Datum

Leverdnskanal: E-flost

y' Signerat 2022-10-2417.A7 41 ATC Oneflow lD 3783575 Sida 3 i 3
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-tt-og

ARENDE 8 Dnr KS 20221512

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

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

Sammanfaft ning av ärendet

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

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

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

Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning sker i form av
rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen anger att alla personer som
uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren (dvs. har fyllt 1B år och är folkbokförd i någon av
medlemskommunerna) är valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbunds-
ordningens 6 5 har därrör ändrats utifrån dessa rekommendationer,

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

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

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

6 g Dalslands miljö- och energinämnd

Varje medlemskommun föreslår ledamot/edamöter respektive ersättare till nämnden.
lJtifrån förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
miljö- och energinämnden samt ordförande och vbe ordförande i miljö- och energinämnden.
En 1ämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med 1 mars
året efter det då ual till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-O}

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

Beslutsunderlag

r Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund.
o Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, 5 35.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L,5 295.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-LL-02, S 219.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-02

sida
16

S 219 Dnr KS 20221512

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

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

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

. att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6 5 med följande lydelse:

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd

Varje medlemskommun föreslår ledamot/edamöter respektive ersättare till nämnden. lJtifrån
förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
milj,ö- och energinämnden samt ordförande och vbe ordförande i miljö- och energinämnden.
En jämn könsfördelning i nämnden är önskuärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partbr som tagit plab i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ercättare i nämnden uä|1's för fyra år från och med 1 mars
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

Justerandes si Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-02

sida
T7

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

Beslutsunderlag

o Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund
. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-L0-06, g 35.
o Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.. Arbetsutskottets beslut 2022-IL-0I,5 295.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

KommunfullmäKige beslutar att

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

2. uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning för att
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-12-3r.

Beslutsgång

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

Justera n Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-17-01

sida
14

5 295 Dnr KS 20221512

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning for att
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-L2-31.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Det har också framkommit att det är lämpligt att nämndens sammansättning sker i form av
rekommendationer i förbundsordningen, då kommunallagen anger att alla personer som
uppfyller de allmänna valbarhetsvillkoren (dvs. har fyllt 1B år och är folkbokförd i någon av
medlemskommunerna) är valbara till nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbunds-
ordningens 6 $ har därför ändrats utifrån dessa rekommendationer,

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

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

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

6 $ Dalslands milj,ö- och energinämnd

Varje medlemskommun föreslår ledamot/edamöter respektive ersättare till nämnden.
utifrån förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
miljö- och energinämnden samt ordförande och vice ordförande i mi[ö- och energinämnden.
En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med 1 mars
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

srgn Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-r1-O1

sida
15

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

Beslutsunderlag

. Förslag till reviderad förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund.

. Dalslands miljö- och energiförbunds beslut 2022-10-06, S 35.
r Kommunstyrelseförualtningens tjånsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes s n

fL
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2022-10-19 K520221s72

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energiförbunds förbundsordning, revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. uppdra till valberedningen att utse en representant att ingå i en valberedning för att
föreslå ledamöter och ersättare till Dalslands miljö- och energinämnd utifrån inkomna
nomineringar. Både nomineringar och val av valberedare ska vara färdigställda innan
2022-12-3r.

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

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

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

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

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

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148873
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. Ledamöter och ersättare i Dalslands miljö- och energinämnd väljs för fyra år från och
med 1 mars året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

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

6 f Dalslands miljö- och energinämnd

Va rje m ed le m s ko m m u n fci res lå r leda m o t/eda m ö te r res pe k tive e rsä tta re ti I I n ä m n d e n.

Iltifrän förslag från kommunerna utser förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till
miljö- och energinämnden samt ordförande och vice ordftirande i miljö- och energinämnden.
En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens
sammansättning spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktige-
församlingar. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från och med 1 mars
året efter det då val till kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

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

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

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund
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SAM MANTRÄD ESP ROTO KO LL 15

Sammanträdesdatum

za22-ro-06

DMEF 5 3s Dnr 2018/1835,ADM

Valprocedur miljö- och energinämnd - ändring i
förbundsordning

Direktionens beslut

Förbundsdirektionen föreslå r kom m u nfu llmäktige i Bengtsfors, Dals-
Ed, Färgelanda och Mellerud Kommun att besluta följande:

r Ledamöter och ersättare i Dalslands milSö- och energi nämnd väljs
för fyra år från och med 1 mars året efter det då uaititt
kommunfullmäktige i hela landet har ägt rum.

r Att ersätta lydelsen i förbundsordningen 6s med följande lydelse:

6 g Dalslands miljö- och energinämnd
Varjc medlemskommun föreslår ledantot/feclantöter respektive
ersättare till nämnden. Utifrån förslag frtn kommunerna utser
förbundsdirektionen ledamöter och ersättare till miljö- och
energinämnden samt ordförande och vice ordförande i miljö- och
energinämnden. En jämn könsfördelning i nämnden är önskvärd.
Likaså rekommenderas nämndens sammansättning spegla de alika
partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Ledamöter och ersättare i nämnden väljs för fyra år från ach med j
mars året efter det d3 vat till kommunfuttmäkiige i hela landet har
ägt rum.

. uppdra till varje kommun att utse en representant att ingå i en
valberedning för att föreslå ledamöter och ersåttare till Dalslands
miljö- och energinåmnd utifrån inkomna nomineringar. nåde
nomineringar och val av valberedare ska vara färdigstållda innan
2022-L2-3t.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

Sammantrådesdatum

2022-10-06

Forts $ 35

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

Kommunallagens bestämmelser bygger på att det är den tillträdande
förbundsdirektionen som utser nämnd för den kommande mandat-
perioden. För att ge tidsutrymme för en sådan process bör den nya
nämnden tillträda forst en bit in på det kommande året. En lämpLig
tidpunkt för den nya nämnden att tillträda år den 1 mars 2023. Den
tillträdande nämnden kommer således ha en mandatperiod fr.o.m,
2023-03-01 t.o.m. 2027 -02-28.
För att undvika ett glapp i nämndens myndighetsutövning behöver
mandatperioden för den nuvarande nåmnden förlångas t.o.m. 2023-
A2-28. Direktionen har i beslut daterat 2022-06-09 S 23
rekommenderat med lemskommunernas kommunfu llmäktige att
förlänga nuvarande nämnds mandatperiod t.o.m, 2A23-OZ-29.

Det har också framkommit att det är lämpligt att nåmndens
sammansättning sker i form av rekommendationer i förbunds-
ordningen, då kommunallagen anger att alla personer som uppfyller
de allmänna valbarhetsvillkoren {dvs. har fyllt 18 år och är
folkbokförd i någon av medlemskomrnunerna) är valbara till
nämnduppdrag i förbundet. Lydelsen i förbundsordningens 6g har
därför ändrals utifrån dessa rekommendationer.

Beredning:
Presidium 2A22-A9-28
Förbu ndschefe ns tjä nsteskrivelse

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

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

-a&'4eY"'
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

Förbundsordning för Dalslands miljö- och energiförbund

I $ Namn och säte

Kommunallorbundets namn är Dalslands miljö- och energiforbund. Förbundet har sitt säte i

Mellerud.

2 $ Medlemmar

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

Mellerud.

3gÄndamålmm

Förbundet ansvarar for den myndighetsutövning genom prövning och tillsyn som ankommer

på medlemskommunerna enligt foljande lagar pä miljö- och hälsoskyddsområdet samt

ftljdforordningar och foreskrifter till dessa:

r Miljöbalken (SFS 1998:808). Undantaget är att prövning enligt
strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken som istället utövas av respektive kommun
Tillsyn enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken fullgörs dock av forbundet.
Tillsynen enligt miljöbalken omfattar även den tillsyn som länsstyrelsen beslutat

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

fullgöras av kommunal nämnd som har anknytning till ovanstående lagstiftning.

Förbundet utfiir energi- och klimatrådgivning utifrån tilldelade statsbidrag enligt:

o Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.

Beslut som enligt speciallorfattningar ska fattas av kommunfullmäktige i kommunerna fattas

i stället av fiirbundsdirektionen i kommunalforbundet. Besh.rt om taxor och lokala foreskrifter

fattas dock av respektive kommuns fullmäktige.

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

vaffendrag samt medverkar i det lokala och regionala miljöövervakningsarbetet. Förbundet

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

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

energirådgivning till foretag och organisationer, arbete med det interna

energieffektiviseringsarbetet i respektive kommun samt att vid behov delta i olika

utvecklingsprojekt. Det miljö- energi- och klimatstrategiska arbete ska integreras med

varandra.

Förbr"rndsdirektionen ska årligen lägga fast riktlinjer och uppdrag for det miljö- energi- och

klimatstrategiska arbetet efter dialog med respektive kommun samt miljö- och

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

upp på direktionens sammanträden under verksamhetsåret.

Samverkansmöjligheter med andra kommunalforbund eller kommuner inom detta område

ska tas tillvara.

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

verksamhetsområdet.

Som en del i medlemskommunernas uppsiktsplikt, som åligger kommunstyrelsen gentemot

kommunalflorbundet, ska ordforanden ftir lorbundsdirektionen och/eller miljö- och

energinämnden årligen besöka medlemskommunernas kommunstyrelser och/eller dess utskott

ör att informera om nuläge, uppfoljning av ekonomi och verksamhet, framtida planer m m.

Förbundet ska kunna vara ägare till kommungemensamma administrativa system med syfte

att effektiv i sera de kom munala verksamheterna.

Förbundet ska vara en resurs i medlemskommunernas krisberedskap.

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

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

och ligger i linje med fastställda mål och verksamhetsplaner.

Icke medlemskommuner kan beredas tillftille att delta i olika samverkansprojekt.

4 $ Organisation

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

enligt Bilaga l.

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

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

Nämnden fastställer sin egen delegeringsordning.

5 $ Förbundsdirektionens sammansättningo mandatperiod, beslutsftirhet m m

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

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

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

kommunal lagen ti llämpas.
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Direktionen väljer lor varje marrdatperiod bland sina ledamöter ordl'orande och en vice
ordörande. Dessa utgör kommunalforbundets presidium med uppgift att vid behov planera

och leda direktionsrnötena.

Förbundsdirektionen är beslutsör när minst fem ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare

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

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

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

{örslag från kemrnunern+utser {örbundsdirektienen ledarnöter eeh ersättare, En jämn

ier

vgi iene*+

6 $ Dalslands miljö- och energinämnd (ny lydelse)

Varje medlemskommun loreslår ledamot/ledamöter respektive ersättare till nämnden. Utifrån
forslag från kommunerna utser ltirbundsdirektionen ledamöter och ersättare till miljö- och

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

könsfordelning i nämnden är önskvärd. Likaså rekommenderas nämndens sammansättning

spegla de olika partier som tagit plats i kommunernas fullmäktigeforsamlingar. Ledarnöter
och ersättare i nämnden väljs ftir fyra är från och med I mars året efter det då val till
kommunflullmäktige i hela landet har ägt rum.

7 $ Kansli, ftirbundschef samt styrning och ledning

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

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

lorbundsd i rektionen. I frågor rörande mynd i ghetsutövnin g är forbundschefen endast

underställd miljö- och energinämnden.

Förbundschefen svarar inlor direktionen for forbundets löpande forvaltning och att

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

reglemente samt politiska direktiv och riktlinjer ltir verksamheten.

Tillärnpningsanvisningar eller riktlinjer ska finnas ör:

o Dokumenthantering

r Informations- och komrnunikationshantering
o Ekonomihantering

r Personalhantering

r Målprocesssamtverksamhetsplanering
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Ärenden som behandlas i direktionen ska vara beredda av förbundschefen efter samråd med

medlemskommunernas kommunchefer.

Förbundschefens ansvar och befogenheter framgår av upprättad arbetsbeskrivning som

faststäl les av direktionen.

8 $ Revision

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

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

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

9 $ Initiativrätt

Ärende i direktionen ffir väckas av:

Ledamot idirektionen

Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt

Miljö- och energinämnden.

10 $ Närvarorätt

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

rätt atL närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Förbundschefen och kommuncheferna har närvaro- och yttranderätt vid direktionens

sammanträden.

11 $ Kungörelse och tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden

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

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på forbundets

anslagstavla och på varje medlemskomuns anslagstava. Detsamma gäller kungörelse

utftirdade av nämnder.

12 $ Kostnadstäckning

Kostnaderna ftjr forbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas

genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska fordelas mellan

medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den

I november året fore verksamhetsåret.

Kostnader ör verksamheter där samverkan sker med kommuner utanför kretsen av

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

Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsflorbindelser utan samtliga

medlemskommuners godkännande. Miljö- och energiflorbundet får inte bilda eller förvärva

ande larlakt ier i loretag utan ltirbundsmed lem marnas godkännande.

$ 14 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i miljö- och energiflorbr.rndets tillgångar

och skulder i forhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till
invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 31 december foregående år. Nu

angiven fordelningsgrund gäller lor täckande av brist ft)r det fall lorbundet skulle sakna medel

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

skulder som fiiranleds av itirbundets upplösning.

$ 15 Budget och ekonomisk styrning

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

enats om och som de angivit lore april månads utgång.

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

plan for ekonomin lor en period av tre år där budgetåret är periodens forsta år. För

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

Direktionen ska samråda med medlemmarna om forslaget senast den l5 september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast under november. Budgetlorslaget ska vara

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

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

ske med forbundsmedlemmarna.

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

$ 16 Ersättningar

Varje medlemskommun står for sina kostnader avseende arvoden och andra ersättningar for
uppdrag i ftirbundsdirektionen.

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

energinämnden samt till revisorer bestäms av forbundsdirektionen. Ersättningarna ska utgå

enligt de regler som tillämpas i Melleruds kommun.

$ 17 Uppsägning och utträde

Miljö- och energiforbundet är bildat på obestämd tid. En florbundsmedlem har rätt att utträda

ur ftirbundet. Utträdet ska då ske vid det kalenderårsskifte som inträffar närmast två år efter

det årsskifte som infaller efter gjord uppsägning. Regleringen av de ekonomiska

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

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

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

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i lorbundsordningen som behövs med

anledning av utträdet.

$ l8 Likvidation och upplösning

Om medlemmarna inte kan enas om ftirutsättningarna ltir utträde när uppsägningstiden i 17 $

är till ända, ska forbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen iegenskap av likvidator. Vid skifte av forbundets

behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i l4 $ angivna fordelningsgrunden

mellan medlemmarna tillämpas.

När forbundet har trätt i likvidation ska florbundets egendom i den mån det behövs ftir
likvidationen ltirvandlas till pengar genom forsäljning på offentlig auktion eller på annat

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

avveckling.

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

slutredovisning ör sin förvaltning. Redovisningen sker genom en forvaltningsberättelse som

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

ska fogas redovisningshandlingar ör hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas

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

handlingar som hör till ftirbundets arkiv.

När forvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga

forbundsmedlemmar, är lorbundet upplöst.

$ 19 Tvister

Tvist mellan forbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse avgöras genom skiljeforfarande enligt lag 1999: I l6 om skiljeförfarande.

$ 20 Ändringar i förbundsordningen

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

medlemmarnas kommunfu I lmäktige.
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Denna örbundsordning är fastställd av:

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

Reviderad KF 2018-09-03, $ 91,

Reviderad KF 2022-

Dals-Eds kommun, KF 2016-11-16, $ 96,
Reviderad KF 2018-10-24, $ 83

Reviderad KF 2022-

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

Reviderad KF 2018-06-20, $ 73

Reviderad KF 2022-

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

Reviderad KF 2018-06-20, S 73

Reviderad KF 2022-
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-r7-09

Äneruoe g Dnr KS 20221106

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1, fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande
förslag samt investeringsplan för åren 2023-2027

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

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

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

5, kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

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

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen i Mellerud hade under pen:oden 2019 - 2022 inga
problem att korrekt bedöma kommunens befolkningsutueckling och kommunens möjliga
intäkter, men nu delar vi övrlga bedömares osäkerhet kring bedömning av kommunens
kostnadsutueckling, egna skatteintäkter och möjligheter att erhålla staBbidrag 2023.

Den största risken för att få minskade statsbidrag är som tidrgare en borgerligt styrd regering,
och detta har nu inträffat.

Ansvariga tjänstepersoners förstag att besluta om en driftsbudget 2023 med ingångsvärdet 0
resultat anser vi Socialdemokrater är helt riktEt och vi accepterar därmed de spaförslag
framför allt inom Socialförualtningen som vi förkastade vid KFs möte i juni 2022.

Vi Socialdemokrater anser att Socialnämndens redovisade överskott 2021 och 2022 främst
bygger på kraftigt ökade statsbidrag och vakanshållna tjänster och det är ingen långsiktigt
hållbar strategi för Melleruds kommun.

Ett önskemål vi har ftir att medverka till politrlsk enighet kring beslutet är att Kommunstyrelsen
och Socialnämnden redan i samband med fastställandet av prognos 1 2023, får en möjlighet att
justera budget 2023 med tilläggsanslag om det finns ekonomiskt utrymme enligt en så kallad
"e ko n om is k flä tn i n g s m ode I l " som bes I u ta s e n lig t fö l1a n de;

1. Om prognos visar ökade intäkter eller minskade utgifter så ökas resultatmålet 2023 till 1o/o

2. Om intäkterna ökar ytterligare dus. mellan 1 - 7 miljoner, utöver 1o/o målet så läggs dessa
medel till Kommunstyrelsens förfogandg med prbritering att klara verksamheten i förcta
hand inom Soctälnämnden.

3. Om intäkterna skulle öka med mer än 2o/o 1ämfört med den i november beslutade budgeten
så läggs ytterligare medel dvs. mellan 1-7 miljoner, till Kommunstyrelsens förfogande för att
fördela där verkliga behov finns.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styre lsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-09

4. Om ytterligare överskott uppkommer läggs nästa interuall till resultatet som i detta fall blir
3o/o, OSV, OSV

Utöver prognos 1 bör haluårsbokslutet och prognos uara de fuå kontrollstationer som prövas
under 2023.

Vi Socräldemokrater anser att denna modell är mer flexibel, för att kunna tillföra medel till
verkltga behov inom driften och utgör en bra kompromiss mellan olika intressen jämfört med
dagens system. Den är rimlig och ansvarsfull för att leva upp till våra gemensamma krav på
ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22z60 kronor, per
skattekrona,

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

Resultatet minskar kraftig från2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,6 o/o

till 2023. Det beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation och högre räntor.

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

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

Endast ett finansiellt mål uppfylls är 2023, 2024 och 2025. Resultatmål och soliditetsmål uppnås
inte.
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 2022-tt-09

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

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

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Kommunfullmäktige har beslutat om att
resultatutjämningsreserv med regler för avsättning och disposition. Resultatutjämningsreserven
uppgår till27,L mnkr, Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital som
uppgår till 363,2 mnkr (171 mnkr inklusive ansvarsförbindelsen), Det finns ingen likvid fond som
innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar
som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns ut-
rymme inom det finansiella målet.

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

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

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

Alla ändringar från kommunfullmäktiges budget ijuni är gulmarkerade i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag

. Reviderad Budget 2023 och plan2024-2025

. Komm u nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-tI-01,5 299,
r Kommunstyrelsens beslut 2022-LL-02, 5 223.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOCSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-rr-02

sida
21

s 223 Dnr KS 20221t06

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen för budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande
forslag samt investeringsplan för åren 2023-2027

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

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

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

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

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

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Soctäldemokratiska kommunala gruppen i Mellerud hade under perioden 2019 - 2022 inga
problem att korrekt bedöma kommunens befolkningsutueckling och kommunens möjliga
intäkter, men nu delar vi övriga bedömares osäkerhet kring bedömning av kommunens
kostnadsutveckling, egna skatteintäkter och möjligheter att erhålla staBbidrag 2023.

Den största risken för att få minskade staBbidrag är som tidigare en borgerligt styrd regering,
och detta har nu inträffat.

Ansuariga liänstepersonerc ft)rslag att besluta om en dn'ftsbudget 2023 med ingångsvärdet 0
resultat anser vi Socialdemokrater är helt riktigt och vi accepterar därmed de sparförslag
framför allt inom Socialförualtningen som vi förkastade vid KFs möte i juni 2022.

Vi Socialdemokrater anser att Socialnämndens redovisade överskott 2021 och 2022 främst
bygger på kraftigt ökade staBbidrag och vakanshållna fi'änster och det är ingen långsiktigt
hållbar strategi för Melleruds kommun.

Ett önskemål vi har för att medverka till politisk enighet kring beslutet är att Kommunstyrelsen
och Socialnämnden redan i samband med fastställandet av prognos I 2023, får en möjlighet att
justera budget 2023 med tilläggsanslag om det finns ekonomiskt utrymme enligt en så kallad
'bkonom isk flätn ingsmodell " som beslutas en ligt följande;

1. Om prognos visar ökade intäkter eller minskade utgifter så ökas resultatmålet 2023 till 1o/o

2. Om intäkterna ökar ytterligare dus. mellan I - 7 miljoner, utöver 1o/o målet så läggs dessa
medeltill Kommunstyrelsens förfogande, med prioritering att klara verkamheten i första
hand inom Socialnämnden.

3. Om intäkterna skulle öka med mer än 2o/o jämfört med den i november beslutade budgeten
så läggs ytterligare medel dus. mellan 1-7 miljoner, till Kommunstyrelsens förfogande för att
fördela där verkliga behov finns.

Justerandes n Utdragsbestyrkande
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sida
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4. Om ytterligare överskott uppkommer läggs nästa interuall till resultatet som i detta fall blir
3o/o, oSV, oSV

utöver prognos 1 bör haluårsbokslutet och prognos vara de två kontrollstationer som prövas
under 2023.

Vi Socialdemokrater anser att denna modell är mer flexibel, för att kunna tillföra medel till
verkliga behov inom driften och utgör en bra kompromiss mellan olika intressen jämfört med
dagens system. Den är rimlig och ansvarsfull för att leva upp till våra gemensamma krav på
ekonomisk h ushållning.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2023 och plan 2024-2025 beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-22, 9 89.
Enligt kommunallagen B kap 10 $ ska budgeten de år då val av fullmäktige har hållits i hela
landet fastställas av nyvalda fullmäktige.

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

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

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

Resultatet minskar kraftig frtn 2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,6 o/o

till 2023. Det beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation och högre räntor.

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

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 o/o av skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Neddragningar har gjorts av nämndernas ramar med totalt 9,2 mnkr (i
budgeten som beslutades i juni) trots detta uppnås endast ett nollresultat. Resultatet minskar
till -3 mnkr för 2024. För 2025 är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr. Orsaken tilldet
förbättrade resultatet 2025 beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar i augusti
med en lägre inflation och en återhämtning iekonomin vilket innebär högre skatteintäKer.
Budgetresultat förutsätter att nämndernas verksamhet anpassas till ramminskningarna. Någon
reseru för oförutsedda kostnader finns inte budgeterad, En förutsättning att nå budgeterat
resultat är att avsatt utrymmer för löneökningar 2O23 är tillräckligt.

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

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

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

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

rymme inom det finansiella målet.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska disposition i princip endast ske då kommunens
skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunKurnedgång. En konjunkturnedgång
kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare.
Överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut. Vid disposition bör även en
bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreseruen kan

disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott.

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

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

Alla ändringar från kommunfullmäktiges budget ijuni är gulmarkerade i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag

. Reviderad Budget 2023 och plan2024-2025
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L,5 299.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa budgethandlingen for budget 2023 samt plan 2024-2025 enligt föreliggande
förslag samt investeringsplan for åren 2023-2027.

fastställa oförändrad skattesats till 22:60 kronor per skattekrona

es sl Utdragsbestyrkande
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3, fastställa att borgensram för AB Melleruds Bostäders låneförpliktelser uppgår till 190 mnkr.

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

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Justera

J+
ndes Utdragsbestyrkande
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Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-2025

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

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

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

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Soctäldemokratrska kommunala gruppen i Mellerud hade under perioden 2019 - 2022 inga
problem att korrekt bedöma kommunens befolkningsutueckling och kommunens möjliga
intäkter, men nu delar vi övnga bedömares osäkerhet kring bedömning av kommunens
kostnadsutveckling, egna skatteintäkter och möjligheter att erhålla staBbidrag 2023.

Den största risken för att få minskade stabbidrag är som tidigare en borgerligt styrd regering,
och detta har nu inträffat.

AnsuarEa tjänstepersoners förslag att besluta om en drifBbudget 2023 med ingångsuärdet 0
resultat anser vi Socialdemokrater är helt riktigt och vi accepterar därmed de sparförclag
framför allt inom Socialfcirualtningen som vi förkastade vid KFs möte i juni 2022.

Vi Socialdemokrater anser att Socialnämndens redovisade överskott 2021 och 2022 främst
bygger på kraftigt ökade staBbidrag och vakanshållna tjänster och det är ingen långsiktigt
hållbar strategi för Melleruds kommun.

Ett önskemål vi har för att medverka till politisk enighet kring beslutet är att Kommunstyrelsen
och Socialnämnden redan i samband med fastställandet av prognos I 2023, får en möjlighet att
justera budget 2023 med tilläggsanslag om det finns ekonomiskt utrymme enlftqt en så kallad
'bkonom isk flä tn ingsmodell " som beslutas en ligt följa nde;

1. Om prognos visar ökade intäkter eller minskade utgifrer så ökas resultatmålet 2023 till to/o

2. Om intäkterna ökar ytterligare dus. mellan I - 7 miljoner, utöver lo/o målet så läggs dessa
medel tillKommunstyrelsens förfogandq med prioritering att klara verkmmheten i första
hand inom Socialnämnden,

3. Om inäkterna skulle öka med mer än 2o/o jämföft med den i november beslutade budgeten
så läggs ytterligare medel dus. mellan 1-7 miljoner, till Kommunstyrelsens förfogande för att
fördela där verkliga behov finns.

Justera Utdragsbestyrkande
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4. Om ytterligare överskott uppkommer läggs nästa interuall till resultatet som i detta fall blir
3o/o, oSV, oSV

lJtöver prognos 1 bör halvårsbokslutet och prognos vara de tuå kontrollstationer som prövas
under 2023.

Vi Socialdemokrater anser att denna modell är mer flexibel, för att kunna tillföra medel till
verkftqa behov inom driften och utgör en bra kompromiss mellan olika intressen 1ämfört med
dagens system. Den är rimlig och ansuarsfull för att leva upp till våra gemensamma krav på
ekonomisk h ushållning.

Sammanfattning av ärendet

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

landet fastställas av nyvalda fullmäktige.

Den samhällsekonomiska utvecklingen är mycket osäker bland annat beroende av hög inflation
och effekter av kriget i Ukraina. Sedan budgeten beslutades i juni har inflationen foftsatt att öka

mer än vad som beaktades i den beslutade budgeten. Detta har framför allt påverkat
pensionskostnaderna men även andra kostnader som livsmedel och fjärruärme. Riksbanken har
även gjort ytterligare räntehöjningar vilket medför ökade räntekostnader, I denna reviderade
upplaga har budgeten justerats utifrån ny pensionsskuldsprognos, ny räntekostnadsprognos,
ökade kostnader för livsmedel-, fjärrvärme och renhållningskostnader samt en positivare

befolkningsutveckling. Ramjusteringar har även gjorts för nämnderna till följd av ändrad intern
ränta och personalomkostnadspålägg. Sänks livsmedelspriserna eller fjärrvärmetaxan under
2023 kommer nämndernas ramar att justeras för detta,

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

skattekrona.

Nämndernas ramar utgår från befintliga ramar med uppräkning för övriga kostnader med 0,5
o/o. Externa intäkter har räknats upp med 1 o/o, Extra kompensation har riktats till nämnder med

kostnader för el, livsmedel, fjärrvärme och drivmedel. Köp av huvudverksamhet
(gymnasieverksamhet, räddningstjänst mm) har räknats upp med 2 ,5 o/o. Kostnader för
lönerevision har budgeterats centralt.

Resultatet minskar kraftig frtn2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,6 o/o

till 2023. Det beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation och högre räntor.

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

Budgeterat resultat för 2023 uppgår till 0,1 mnkr, vilket motsvarar 0 o/o dv skatteintäkter och

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

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

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

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

Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att tillämpa resultatutjämningsreserv för att under
vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Kommunfullmäktige har beslutat om att
resultatutjämningsreserv med regler för avsättning och disposition. Resultatutjämningsreserven
uppgår tll27,I mnkr. Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens egna kapital som

uppgår till 363,2 mnkr (171 mnkr inklusive ansvarsförbindelsen). Det finns ingen likvid fond som
innehåller RUR, vid en eventuell disposition så får det ske utifrån de finansiella förutsättningar
som råder vid det tillfället - en utökning av låneskulden är ett sätt, förutsatt att det finns ut-

rymme inom det finansiella målet.

Enligt kommunfullmäktiges riKlinjer ska disposition i princip endast ske då kommunens
skatteintäkter får en svag uWeckling till följd av en konjunkturnedgång. En konjunkturnedgång
kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta bland kommunernas företrädare.
Överläggning med kommunens revisorer bör också ske inför beslut, Vid disposition bör även en

bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreseruen kan

disponeras i samband med bokslut för att täcka oplanerade underskott.

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

Investeringarna budgeteras till 96 mnkr för 2023, varav 31 mnkr är hänförligt till
affärsverksamheten. Totalt under perioden2023-2027 budgeteras investeringarna till361 mnkr,
varav 186 mnkr är hänförligt till aftärsverkamheten' Den höga investeringsnivån under
perioden innebär att låneskulden ökar med 195 mnkr.

Alla ändringar från kommunfullmäktiges budget ijuni är gulmarkerade i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag
r Reviderad Budget 2023 och plan2024-2025

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

H^W
Utd ragsbestyrkande
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5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget.

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

fL
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Budget 2023 för Melleruds kommun, verksamhetsplan 2024-
2025

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

4. fastställa att kommunens låneram 2023 utökas med 120 mnkr och beräknas
därefter uppgå till 446 mnkr

5. kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för förfogandeanslaget

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

7. kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen arbetsutskott får besluta om

kompensation for årets lönerevision inom tilldelad ram, 15,3 mnkr

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

Den samhällsekonomiska uWecklingen är mycket osäker bland annat beroende av
hög inflation och effekter av kriget i Ukraina, Sedan budgeten beslutades ijuni har
inflationen fortsatt att öka mer än vad som beaktades i den beslutade budgeten.
Detta har framför allt påverkat pensionskostnaderna men även andra kostnader
som livsmedel och tjärrvärme. Riksbanken har även gjort ytterligare räntehöjningar
vilket medför ökade räntekostnader. I denna reviderade upplaga har budgeten
justerats utifrån ny pensionsskuldsprognos, ny räntekostnadsprognos, ökade
kostnader för livsmedel-, tjärrvärme och renhållningskostnader samt en positivare

befolkningsutveckling. Ramjusteringar har även gjorts för nämnderna till följd av
ändrad intern ränta och personalomkostnadspålägg, Sänks livsmedelspriserna eller
fjärrvärmetaxan under 2023 kommer nämndernas ramar att justeras för detta.

Postadress
Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltn i ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148895
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Budgeten är beräknad utifrån oförändrad skattesats under perioden,22:60 kronor,
per skattekrona.

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

Resultatet minskar kraftig från2022 till 2023. Verksamhetens nettokostnader ökar
med 6,6 o/o til|2023. Det beror på ökade pensionskostnader, ökad inflation och
högre räntor, Pensionskostnaderna ökar med minst 20 mkr till 2023, Ett nytt
pensionsavtal samt värdeökning av pensionerna till 2023. Orsaken till detta är att
pensionerna beräknas upp utifrån inflationstakten i juni året innan, I juni i år var
inflationen 8,7 o/o.

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

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

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

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

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

rymme inom det finansiella målet.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer ska disposition i princip endast ske då kommu-
nens skatteintäkter får en svag utveckling till följd av en konjunkturnedgång, En

konjunkturnedgång kan anses inträffa när det råder en allmän enighet om detta
bland kommunernas företrädare. Överläggning med kommunens revisorer bör
också ske inför beslut. Vid disposition bör även en bedömning göras av när kon-
junkturen återhämtar sig. Resultatutjämningsreseruen kan disponeras i samband
med bokslut för att täcka oplanerade underskott.

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

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

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

Beslutsunderlag

Reviderad Budget 2023 och plan2024-2025
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Taxor och avgifter 2O2g kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt
föreliggande förslag.

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsuWecklingen för eventuella justeringar
av taxor och avgifter.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning och Samhällsbyggnadsförualtningen lämnar förslag till taxor och

avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla från och med 2023-01-01. En

översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan.

KommunsWrelsens förvaltninq

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

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

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

Samhällsbyoq nadsförualtningen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:808) och
Fjärrvärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

Vatten och avlopp +L9o/o

Renhållning +l0o/o, Slam +13olo

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

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

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

Renhållning: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

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

r Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LL^0L,5 300.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-LI-02, 9 224.

BILAGA
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-02

sida
25

J

9224 Dnr KS 2022/48s

Taxor och avgifter 2023 kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmä ktige besluta r att

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt
föreliggande förslag.

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsuWecklingen fcir eventuella justeringar
av taxor och avgifter.

Deltar ej

Thomas Hagman (S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

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

översiK av förändringarna i taxor lämnas nedan,

Komm u nstyrelsens förva ltn ino

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

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

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

Samhä llsbygg nadsförua ltni ngen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (20062412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:808) och
Fjärrvärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

Vatten och avlopp +L9o/o

Renhållning +L}o/o, Slam +13%
Fjärrvärme + 20o/o på fast avgift, +54o/o rörlig avgift.

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

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

Renhållning: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

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

ndes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOIL
Sammanträdesdatum
2022-rL-02

sida
26

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-11-0I, 5 300.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verkamhetsområde för 2023 enligt
föreliggande förslag.

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsuWecklingen för eventuella justeringar
av taxor och avgifter.

Beslutsgång

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

l ndes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-0r

sida
23

S 30O Dnr KS 2022/485

Taxor och avgifter 2023 kommunstyrelsens verksamhet

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt
föreliggande förslag.

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsuWecklingen för eventuella justeringar
av taxor och avgifter.

Sammanfaftning av ärendet

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

översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan.

Komm unstyrelsens förva ltn i ng

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

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

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

Samhä I lsbygq nadsförvaltningen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:4L2) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:B0B) och
Fjärruärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

Vatten och avlopp +I9o/o
Renhållning +L}o/o, Slam +13olo
Fjärrvärme + 20o/o på fast avgift, +54o/o rörlig avgift,

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

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

Renhållning: Kostnader för transpofter på grund av bränslepriserna

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

Beslutsunderlag

. Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Justeran Utdragsbestyrkande
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METLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-oL

sida
24

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för 2023 enligt
föreliggande förslag,

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp kostnadsutvecklingen för eventuella justeringar
av taxor och avgifter.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

c'w'
Utdragsbestyrkande
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Taxor och avgifter 2O23 kommunstyrelsens verksamhet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
för 2O23 enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet

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

översikt av förändringarna i taxor lämnas nedan.

Kommunstyrelsens förvaltning

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

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

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

Samhä llsbvgq nadsförualtninqen

Principer för justerade taxor inom samhällsbyggnadsförualtningens verksamhetsområde regleras
i lagstiftning; Lag (2006:4L2) om allmänna vattentjänster, Miljöbalken (1998:B0B) och
Fjärrvärmelag (2008:263) och har ändrats enligt nedan.

vA +L90/o

RH +10o/o, Slam +I3o/o
FJV + 20o/o på fast avgift, +54o/o rörlig avgift.

Taxorna ökar till följd av kostnadsökningar av främst dessa orsaker:

VR: Ökade Ränte- och elkostnader samt ökade priser på kemikalier

RH: Kostnader för transporter på grund av bränslepriserna

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

Kom m u nstyrelseförualtni n gen

Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: komrnunen(Drnel lerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats: www.mellerud. se104
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Beslutsunderlag

Förslag taxor och avgifter 2023 för kommunstyrelsens verksamhet.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Lotten Nilsson
Ekonom

Beslutet skickas till

Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom samhällsbyggnadsförualtningen

Kom munstyrelseförualtningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Oryanisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se105



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre I seförua ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-rL-09

ARENDE 11 Dnr KS 2022/485

Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023.
o Byggnadsnämndens beslut 2022-L0-L9, 5 128-129.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0I,5 305.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-lL-02, S 2L2.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lr-02

sida
8

s 2r2 Dnr KS 2022/485

Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

r Förslag taxor och avgifter 2023.
o Byggnadsnämndens beslut 2022-L0-L9, 9 I28-L29.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L, 5 305.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

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

ä;-w Utdragsbestyrkande
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Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

Justerandes

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-0L

sida
31

s 30s Dnr KS 2022/485

Taxor och avgifter för byggnadsnämndens verksamhet 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom byggnadsnåmndens verksamhetsområde
för 2023 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023.
. Byggnadsnämndens beslut 2022-L0-L9, 5 L28-L29

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige fastställer taxor och avgifter inom
byggnadsnäm ndens verksamhetsområde för 2023 enligt förel igga nde förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

&
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-19

sida
23

5 129

Dnr 2022.242.043

Taxa stoformatskriva re 2A23

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnåmnden föreslår kommunfullmåktige att anta forslaget om oforändrad taxa för
utskrifter på storformatsskrivaren samt skanning för 2A23.

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

stoformatsskrivaren samt skanning 2A21,2020-11-17 $ 137. Skålet för beslutet om nytt förslag
på taxa berodde på att den inte täckte de ökade kostnaderna.

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

Utskrift av bild via storformatsskrivare, färg

Pappercstorlek

AO 200 krlst. 250 krlst. inkl. moms

A1 160 krlst. 200 krlst. inkl. moms

A2 120 kr/st. 150 krlst. inkl. moms

Utskrift av blld via storformatsskrivare, svartvift

Pappersstorlek

AO 112 krlst, 140 krlst. inkl. moms

A1 80 kr/st. 100 krlst. inki. moms

A2 60 krlst. 75 kr/st. inkl. moms

Scanner

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

Minidebitering 30 m,n.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens a rbetsutskott (KSAU)

fre
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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METLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-79

sida

2t

5 128
Dnr 2422.242.043

Plan- och bygglovtaxa 2023
Byggnadsnämndens besl ut
Byggnadsnåmnden föreslår kommunfullmäktige att anta plan- och bygglovstaxa för 2023
Uppräkning sker ienlighet med prisbasbeloppet för 2A23.
Prisbasbeloppet (PBB) är 52 500 kr för 2023 (48 300 kr 2022).
Bilaga till beslut: Plan- och bygglovstaxa 2023

Sammanfattning av ärendet
Plan och bygg arbetade2017 fram en ny plan- och bygglovstaxa för Melleruds kommun,
Syftena med förnyelsen var:
. Förenkla taxan och göra den låttare att utläsa både för tjänstemän och för sökanden.
. Klargöra de faktiska kostnaderna för detaljplanerna och därmed få en mer rätWis

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

Exemoel trå beräknins av avqift för ?02?
Exe m pe Lpå-bgrakni ng:v jvgg I qvsavgj f t fö r 20 2 3
Bygglov för enbostadshus 160 m2 (BTA) inom detaljplan*

xFörutsättningar för exempel
mPBB 2023 = 52,5
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2023)
N = 0,8 (då kommunen har fårre invånare än 20 000)
HFt = 24 (enligt tabell 4, Plan- och byggtovstaxa 2023)
HF2 = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2023)

ExcmrclpjåclellrlS-ar.jlarqvg ift f ö r 2 02 3
Planavgift för enbostadshus 160 rnz (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mPBB x BYA x N1=planavgift
52,5 x 160 x 0,59 = 5 050,4 kronor
*Förutsättningar for exempel
mPBB 2023 = 52,5
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, PIan- och bygglovstaxa 2023)

Åtgara Tabell Formel Delvärden Avgilt 2O23

Bygglovsavgift 4 mPBBxOFxHFIxN 52,5x8x24x0,8 I 064

Startbesked 5 mPBBxOFxHF2xN 52,5x8x28x0,8 9 408

Situationsplan 2 Tidsersättning 900x2 1 800

Utstakning 2 Tidsersättning 900x4 3 600

Lägeskontroll Moms
25 o/o

2 Tidsersåttning 900x2 1 800 + 450

Total avgift 25 L22*

,&Lf1-
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUTTI

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tA-t9

sida

22

qx-eryråelpå lgaknino av strandskvddsdiqpens för 2023-

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskoft (KSAU )

Ätgara Tabell Formel Avgift 2023

Strandskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad över
50 kvm BYA

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

8 400 kr alt,
tidsersåttning

Strandskyddsd ispens för
ny- och tillbyggnad t6-49
kvm BYA samt alla andra
övriga åtgårder

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

6 720 kr alt.
tidsersättning

Stra ndskyddsdispens för
ny- och tillbyggnad
0-15 kvm BYA

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

5 250 kr alt.
tidsersättning

Strandskyddsdispens
avslag

7 Tidsersättning dock minst 200 x
mPBB x 0,5

Tidsersåttning
dock minst
5 250 kr

Strandskyddsd ispens
avvisande

7 Tidsersättning 2 timmars arbete 1 800 kr

wft
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

111



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-09

Änrnor rz Dnr KS 20221485

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

e Förslag taxor och avgifter 2023.
. Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-I0-L9, 9 78.
o Arbetsutskottets beslut 2022-IL-0I, 5 287.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-Ll-02,5 209.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-02

sida
4

5 209 Dnr KS 2022/4Bs

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2023

Kommunstyrelsens förclag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

. Förslag taxor och avgifter 2023.
o Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-19, S 78
e Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L, 9 287.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

n Utdragsbestyrkande
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Komm unstyrelsens a rbetsutskott

Justerandes

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-0L

sida
5

5 287 Dnr KS 2022148s

Taxor och avgifter för kultur- och utbildningsnämndens verksamhet
2023

Arbetsutskoftets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023.
r Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-L0-L9,978

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för 2023 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

åt-
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utblldnlngsnämnden

SAM MAHTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-10-19

sida
7

g 78 Dnr KUN 20221134

Kultur- och utblldnlngenämndens taxor och avglfter 2023

Kultur- och utblldnlngrnåmndens bcslut

Kultur" och utblldnlngsnåmnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur- och
utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023.

Srmmrnfattnlng av årcndet

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

FörvaltnlnEschefen redogör för fönslag på kultur- och utblldningsnåmndens taxor och avglfter
för 2023.

Berlutrunderlag

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

Förulag tlll berlut på rammantrådet

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utblldnlngsnämnden godkänner
förualtnlngschefens förslag på kultur-och utblldnlngsnämndens taxor och avglfter 2023.

Seelutrgång

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

Berlutet cklckar tlll
En hetschefer lnom kultur- och utblldnlngsförualtnlngen,
Komm unstyrelsekontoret

kq
UtdrågsbestyrkåndeJusterånd6s slgn
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tL-09

ARENDE 13 Dnr KS 20221485

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, 9157, att

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

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

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

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023,
. Socialnämndens beslut 2022-10-L8,5 157.
o Arbetsutskottets beslut 2022-tI-0I, S 286.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-lL-02, S 210,

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tr-02

sida
5

nJ

5 2rO Dnr KS 2022148s

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, g 157, att

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

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

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

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

Beslutsunderlag

o Förslag taxor och avgifter 2023.
. Socialnämndens beslut 2022-L0-L8, 5 L57.
. Arbetsutskottets beslut 2022-II-0L, 5 286.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Utdragsbestyrka nde
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Justerandes

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-0L

sida
4

5 286 Dnr KS 20221485

Taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden beslutade den 18 oktober 2022, 5157, att

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

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

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

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

Beslutsunderlag

o Försla9 taxor och avgifter 2023.
. Socialnämndens beslut 2022-t0-L8,5 157.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom
socia I näm ndens verksamhetsom råde för 2023 en I igt förel iggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

åL
Utdragsbestyrka nde
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MELTERUDS KOMMUN

Soclalnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOTL
Sammanträdesdatum
2CI22-LO-18

sida
13

s 157 Dnr SN 2AZU205

Taxor och avgifter 2023

Beslut

Socialnämnden beslutar att:

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

2. ge socialchef i uppdrag att tillse att en fallstudie görs innehållande eR par konkreta exempel
hur den stora kostnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomtskt för de tndivider som
ligger strax över gråhsvårdet med egna medel.

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

Sammanfattnlng av ärende

Taxor och avgifter revideras inför varJe nytt verksamhetsår, Prisbasbeloppet fcir är Z0Z3 är
beslutat till 52 500 kronor. De! är en ökning med 8,7 o/o Jämfört med 2022 (49 300 kronor),
ffsbas!_eloOpet bestämmer bland annat den maximala avglften för vård och omsorg samt'
förbehållsbeloppet (belopp för att täcka levnadsomkostnader). För Z0Z3 är den högita avgtftenf{ yård och omsorg 2 359 kronor, Det natlonella förbehållsbåloppet för ensamståänae uplgår
tillS 470 och makar/sambo 5 279 kronor per månad. Beloppen är prellmtnära och faststjll'då
belopp beråknas bli beslutade under kvaftal 4 2023,

Där det inte är särskilt anglvet föreslår socialförvaltningen ätt taxorna råknas upp med samma
procentuella förändring som prisbasbeloppet d,v,s, g,l o/0,

Taxan för måltider inom vård och omsorg följer priset som betalas till
Samhållsbyggnadsfcirua ltn ingen.

Hyran för Ängenäs år höjd till det högsta beloppet för bostadstillägg som hyran inte bör
överstiga, vilket lnnebär en ökning med 4,t4o/o.

För LSS måltidskostnader har ingen uppräknlng gjorts de senaste åren, taxan har därför råknats
upp för är 202L-2023 med samma procentuella förändring som prisbasbeloppet. Det innebär en
ökning med 0,630lo år 202I, t,47 o/o är 2A2Z och B,7o/o år ZA?3,

Under 2022 beslutades om taxor för ersåttning för hemvård och hemsJukvård I annan kommun.
Ersättningen fö$er Västkoms rekommendationerna och är förnärvarande preliminåra då den
räknas upp med omsorgsprlsindex som beräknas bli beslutad under kvartal4 ZA?3,

Alkohqh.pch tobaksenheten

Ädig tittsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd, dår
den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på
serueringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdryckär. tittsynsavgiften gällande de
med tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinproduKer samt receptfriå läkemedel tas ut
som en fast avgift.

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen (ZAL7:725)
tas ut som avgift fÖr de tjånster som kornmunen erbjuder. Når det gåller tillsynsåvgifter år det
ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs lngen tillsyn finis risk för

Utdrags bestyrka nde
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Socialnämnden

SAM MANTRJIDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
zazz-Lo-18

slda
l4

oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, som tlll exempel
dumpar priser och betalar ut svarta löner.
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara skattefinanslerade utan
verksamheten ska så långt som möJligt avglftsfinansleras enligt de principer som lagstadgats i

kommunallagen (2017r725). En administrativ avglft tas ut för det arbete som kråvs vid tillsyn
och registerhållning hos kommunen,

I förslaget finns det Wå ändrlngar;
. Utuidgade tillstånd, utökad seruerfngstid, ändrad seruerlngsyta eller ändrat alkoholutbud

2000 kronor. Denna avgift låg tidigare tillsammans med lltvldgande tillstånd, gemensam
serveringsyta 4000 kronor. Förslag på andring beror på att det lnte krävs samma arbetstids
åtgång.

r Tillfälligt utökad serveringstld och seruerlngsyta i Tillståndshavarens nuvarande lokaler 2000
kronor. Hår är ändrlngen kostnaden, tldlgare kostnad 2500 krsnor, Sänkningen beror åven
här på kortare arbetstids åtgång.

Beslutsunderlag

o 'ljänsteskrivelse

r Bilaga 3 Förslag taxor och avglfter 2023

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Danlel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar attl

1, föreslå Kommunfullmäktlge att anta taxorna för 2CI23 utifrån föreliggande förslag, med
undantag av att taxa avskaffas för utprovning av teknlska hjälpmedel i hemmet.

2. ge socialchef i uppdrag att tlllse att en fallstudie görs lnnehållande ett par konkreta exempel
hur den stora ksstnadsökningen av prisbasbeloppet slår ekonomlskt för de lndlvider som
ligger strax över gränsvårdet med egna medel,

3, ge socialchef I uppdrag att Ullse att redovlsnlng sker senast vld Socialnämndens
sammantråde aprll 2023 av eventuella fö$der på grund av ökade kostnader för måltlder,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att Socialnämnden blfaller detta,

Beslutet skickas tlll
Kommunfullmåktlge

lusterandes sign

{'

Ur,,
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel sefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tr-09

Änrruoe ra Dnr KS 20221509

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

DireKionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, S 33, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

om foder och animaliska biprodukter för 2023
r Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 9 77.
. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 33.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L,5 289,
r Kommunstyrelsens beslut 2022-IL-02,5 213.

BILAGA
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Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-02

sida
9

s 2r3 Dnr KS 2022/509

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

om foder och animaliska biproduKer för 2023
. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 577.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 33,
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-IL-0L,5 289,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig
kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med l januari
2023 enligt Dalslands miljö- och energiförvaltningens förslag,

Beslutsgång

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

nJusterandes Utdragsbestyrka nde
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Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄO TSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-rL-0r

sida
7

s 289 Dnr KS 20221509

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Reseruationer

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

om foder och animaliska biprodukter för 2023
. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 9 77.
. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 33.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till
taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och

med l januari 2023.

Michael Melby (S): KommunfullmäKige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig
kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari

2023 enligt Dalslands miljö- och energiförualtningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justerand sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I sefö rva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2022-t0-t8 K520221s09

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll
enligt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med 1 januari
2023.

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

$ 33, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
lagen om foder och animaliska biproduKer att gälla från och med ljanuari2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

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

enligt lag om foder och animaliska biproduKer för 2023
. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 9 77.
. Dalslands miljö- och energiförbund2022-10-06, 5 33.

Kad Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488124
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Datstands Miijö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

Sammanträdesdatum

2022-7A-A6

DMEF 5 33

Taxa animaliska biprodukter 2023

Direktionens beslut

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

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

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

Arendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion

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

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

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

Beredning:
Presidium 2A22-A9-28
Miljö- och energinämnden 2O22-O8-25, 977
Förbu ndschefens och biträda nd e m i ljöchefe ns tj ä nsteskrive lse

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

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andgrsson (C) yrkar på oforändrad timtaxa
Z. Michael Melby (S) yrkar på Uifatt till förvaltningens förslag.

t?/'
,nL: "'f
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DALSLANDS MILJO. OCH SAMMANTRADESPROTOKOLL 17

ENERGTNÄr{}to
Sammantrådesdatum

2022-08-25

DMEN 5 77 Dnr 2022/566.ADM

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

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

r Fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen
om foder och animaliska biprodukter att gälla från och med
1 januari 2423.

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

Beredning:
Presidium 2O22-O8-LI
Förbundschefens förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet:
Ordföranden: Bifall till förslaget att föreslå direktionen att
rekom mendera fu llmäktige i med lemskommu nerna att faststä lla
förslag till taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och
animaliska biprodukter att gälla fr,o.m. 1 januari 2A23.

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

Expediering:
Direktionen

Ordförendes UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lsefö rua ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-Lr-09

ÄRenoe rs Dnr KS 202U50e

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

r Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25,5 73.
. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 32.
o Kommunstyrelseförualtn i ngens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L,5 290.
. Kommunstyrelsens beslut 2022-LL-02, 9 2L4.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tr-02

sida
10

g 214 Dnr KS 2022/508

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Reseruationer

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,9 32, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med
tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 73.
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, g 32.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LI-01,5 290.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari
2023 enligt Dalslands mi[ö- och energiförvaltningens förslag,

Beslutsgång

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

sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Justerandes

SAM MANTRÄO CSPNOTO KO L L
Sammanträdesdatum
2022-tL-0L

sida
B

s 290 Dnr KS 2022/508

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Reseruationer

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

Sammanfattning av ärendet

DireKionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,5 32, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med
tillhörande bilagor att gälla från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, S 73,
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 32.
. Komm u nstyrelseförua ltn ingens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från
och med l januari 2023,

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från och med l januari
2023 enligt Dalslands miljö- och energiförvaltningens förslag,

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

& Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

Datum Diarienummer
2022-L0-LB KSZ022ls0B

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

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

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

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

och Mellerud att fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område med tillhörande bilagor att gälla från och med 1 januari 2023,

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

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

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadress
Melleruds kommun
Komm unstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488130
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ffi
Datslands Mitjö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

Sammantrådesdatum

2022-10-06

DMEF S 32 Dnr 2022/566,ADM

Taxa miljöbalken 2023

Direktionens beslut

Direktionen rekommenderar kommunfu llmä ktige i kommu nerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

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

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

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

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

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

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

Beredning:
Presidium 2022-A9-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, 573
Förbundschefens och biträdande miljöchefens tjänsteskrivelse

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

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

,,2,:",rt.'
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DALSLANDS MILJö. OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
ENERGINÄMND

Sammanträdesdatum

zozz-a8-25

DMEN 5 73 Dnr 2022/566.ADM

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

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

I

a Fastställa förslag till taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område med tillhörande bilagor att gälla från
och med I januari 2023.

Ärendebeskrivning
Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken baseras från och
med 2O21på en ny taxemodell från SKR. Taxebestämmelserna har
nu kompletterats med en paragraf gällande möjligheten att
indexuppräkna tirnavgiften ($ 8) samt en ändring från nedlagd till
påUti6aO halvtimme handläggningstid (5 10).

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

Yrkanden:

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

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

i !l ,

i ti i
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Justerandes sign UtdragsbestyrkandeOrdförendesign
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DALSLANDS MILJö. OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

ENERGINÄMND
Sammantrådesdatum

2422-08-25

Forts $ 73

Propositionsordning I
Ordföranden finner att det finns 3 förslag

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

r Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka $ 8
. Jörgen Erikssons (KiM) förslag att avgift tas ut för faktisk

nedlagd handläggningstid, e; ftir påbörjad halvtimma (S 10).

Nämnden god känner att tjänstema nnaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget med ny
$ 8 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) fdrslag att stryka
förslaget med ny $ 8 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3

Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget med ny
lydelse i S 10 och Jörgen Erikssons (KiM) forslag att ha kvar lydelsen
att avgift tas ut för faktisk nedlagd handläggningstid och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Jörgen Erikssons (KiM) förslag.

Beredning:

Presidium 2OZ2-A8-|L

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes UtdragsbestyrkandeOrdförendesign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g e n

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-09

ARENDE 16 Dnr KS 20221507

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, g 74.
. Dalslands miljö- och energiförbund2022-10-06, S 31.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 2022-tt-0l,5 291.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-IL-02,5 215.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRAD ESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-1r-02

sida
11

s 21s Dnr KS 2022/507

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängäm nesprekursorer lör 2O23

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 9 74.
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 31.
r Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0t, 9 29L.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med l januari 2023 enligt Dalslands

miljö- och energiförualtningens förslag.

Beslutsgång

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

Justerandes Utdragsbestyrkande

135



MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-O7

sida
9

s 2e1 Dnr KS 20221507

Dalslands mi[ö- och energinämnds taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngämnespreku rsorer för 2O23

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Reservationer

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

Beslutsunderlag

Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprä ngämnesprekursore r f ör 2023
Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 74.
Dalslands miljö- och energiförbund2022-L0-06, S 31.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

a

a

I

Ju

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxa för
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023.

Michael Melby (S)r Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt
lagen om sprängämnesprekursorer att gälla från och med l januari 2023 enligt Dalslands
miljö- och energiförualtningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

f6
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-L0-LB K520221s07

Telefon
0s30-180 00

Sida
1 (1)

Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,
$ 31, att rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda och Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer att gälla från och med 1 januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 9 74.
o Dalslands miljö- och energiförbund2O22-10-06, S 31.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Postadrcss
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488137



Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

Sammanträdesdatum

2422-10-06

DMEF 5 31 Dnr 2O22{566.ADM

Taxa sprängämnesprekursorer 2A23

Direktionens beslut

Direktionen rekommendera r kom m u nfu llmäktige i kommu nerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

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

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

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

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

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

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

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

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2O22-OB-25, 974
Förbu ndschefens och biträd ande m i ljöch efens tjä nsteskrivelse

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

4,./'
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

ENERGTwÄunp
Sammanträdesdatum

2022-OB-25

DMEN 5 74 Dnr 2A22/566.ADM

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

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

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

a

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

Yrkanden:

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

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

//

UtdragsbestyrkandeJusterandes signo'o:;"'o"T^
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DALSLANDSMILJö.OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

ENERGTnÄuno
Sammanträdesdatum

2022-O8-25

Fort $ 74

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf 5 gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften samt ändring från nedlagd till
påOo6aO halvtimme handläggningstid (g 7).

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

nedlagd handläggningstid, ej för påbörjad halvtimma ($ 7).

Näm nden god känner att tjänstema nnaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2

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

Propositionsordning 3

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

Beredning:

Presidium 2O22-08-lL

Förbundschefens förslag till beslut

Expedieras:

Direktionen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre I seforva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tt-09

ARENDE 17 Dnr KS 20221506

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfaftning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,5 30, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område att gälla
från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

r Dalslands miljö- och energinämnd2Q22-08-25,5 75.
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 30.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-tI-0L, 9 292.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-IL-02,5 216.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-02

sida
L2

J

s 216 Dnr KS 2022/506

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa for tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023,

Reseruationer

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

Sammanfattning av ärendet

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

från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25, S 75.
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 30.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-IL-0L, 9 292.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom

strålskyddslagens område att gälla från och med l januari 2023.

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m.
inom strålskyddslagens område att gälla från och med l januari 2023 enligt Dalslands miljö-
och energiförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag,

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRAD ESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2022-tr-or

sida
10

g 2e2 Dnr KS 20221506

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom
strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023.

Reseruationer

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,9 30, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område att gälla
från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25, S 75.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, g 30.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till
taxa for tillsyn m.m. inom strålskyddslagens område att gälla från och med 1 januari 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa för tillsyn m.m.
inom strålskyddslagens område att gälla från och med l januari 2023 enligt Dalslands miljö-
och energiförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordforandens
förslag,

Justera Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion,

Beslutsunderlag

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

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

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

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrel seförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-70-18 K520221506

Telefon
0530-180 00

Webb
wunnl. mellerud.Se

Sida

1(1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se144
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Datstands Miljö

& Energiförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

Sammanträdesdätum

2422-70-06

DMEF 5 30

Taxa strålskyddslagen 2023

Direktionens beslut

Dnr 2022/566.ADM

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

Di rektionen rekommendera r kommunfullmäktige i kommu nerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

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

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gållande taxekonstruktion

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

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

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

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

Beredning:
Presidium 2022-09-28
Miljö- och energinämnden 2022-08-25, S75
Förbu ndschefens och biträda nde m i ljöchefens tj ä nsteskrivelse

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

,17':
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DALSLANDS MILJO- OCH SAMMANTRADESPROTOKOLL 13

ENERGTNÄMr{o
Sammanträdesdatum

2022-08-25

DMEN I 7s Dnr 2A22/566.ADM

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

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

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

a

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

Yrkanden:

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

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

Justerandes signOrdförendesign 
J

. lt 1 |

tY"Li

Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJO- OCH SAMMANTRADESPROTOKOLL 14

ENERcrruÄmno
Sammanträdesdatum

2022-48-25

Fort $ 75

Propositionsordning 1

Ordföranden finner att det finns 3 förslag:

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

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

nedlagd handläggningstid och ej fOr påbOriad halvtimma (5 7).

Nämnden godkänner att tjänstemannaförslaget är huvudförslag.

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på t3anstemannaförslaget med ny
$ 5 och Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka
förslaget med ny $ 5 och finner att nämnden beslutar i enlighet med
lan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag.

Propositionsordning 3

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

Beredning:
Presidium 2O22-08-tL
Förbundschefens förslag till beslut

Expediering:
Direktionen

J
^.i

:F.,

Justerandes siE
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tL-09

ARENDE 18 Dnr KS 20221510

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstiftn i ngen för 2O23

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 34, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsstiftningen att gälla
från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstift n ingen f ör 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25,5 76.

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 34.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-It-0L,5 293.
r Kommunstyrelsens beslut 2022-tt-02, g2L7.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTNÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tL-02

sida
13

g2t7 Dnr KS 2022/505

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 34, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelsstiftningen att gälla
från och med l januari 2023,

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

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

. Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 34.
o Kom m u nstyrelseförva ltningens $ä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-II-0L,5 293,

Förslag till beslut på sammanträdet

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

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

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med l januari 2023 enligt Dalslands miljö- och
energiförva ltn ingens förslag.

Beslutsgång

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

Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-LL-}t

sida
11

s 2e3 Dnr KS 20221505

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontrollenligt
livsmedelslagstiftni ngen tör 2O23

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med l januari 2023,

Reseruationer

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, S 34, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels-stiftningen att gälla
från och med l januari 2023.

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

r Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
I ivsmedelslagstift n ingen f ör 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 76.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, S 34.
o Komm u nstyrelseförva ltningens $ä nsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till
taxa för offentlig kon.troll enligt livsmedelsstiftningen att gälla från och med l januari 2023

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxa för offentlig kontroll enligt
livsmedelsstiftningen att gälla från och med l januari 2023 enligt Dalslands miljö- och
energiförva ltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justerandes n Utdragsbestyrka nde
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds taxa för offentlig kontroll
enl igt livsmedelslagstiftn ingen f ör 2O23

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

Sammanfattning av ärendet

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

Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

Beslutsunderlag

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

. Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 76.

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

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-t0-r9 KS 20221510

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se151
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Datstands Miljö

& Energiförbund

SAM MANTRÄP ES PNOTOKO LL 14

Sammanträdesdatum

2022-10-06

DMEF g 34

Taxa Livsmedelslagen 2023

Direktionens beslut

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

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

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

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

Ärendebeskrivning
Taxan överensstämmer med nu gällande taxekonstruktion.

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

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

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

Beredning:
Presidium 2A22-09-28
Miljö- och energinämnden 2O22-O8-25, S76
Förbundschefens och biträdande miljöchefens tjänsteskrivelse

Expedieras:
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Fårgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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DALSLANDS MILJö- OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

ENERGTxÄutrto
Sammanträdesdatum

2422-08-25

DMEN 5 76 Dnr 2022/566,ADM

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

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

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

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

Yrkande:

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

Justerandes Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJö-OCH SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

ENERGrrrrÄutuo
Sammanträdesdatum

2022-08-25

Forts $ 76

Propositionsordning I
Ordföranden finner att det finns 2 förslag:

. Tjänstemannaförslaget med ny paragraf I gällande möjligheten
att indexuppräkna timavgiften.

o Jan Öhman (M) och Lars Nilssons (S) förslag att stryka 5 8.

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

Beredning:
Presidium 2O22-A8-IL
Förbundschefens f<irslag till beslut

Expediering:
Direktionen

Ordförendesign utdragsbestyrkandeJusterandes sign

/
//t

154



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u n styre lsefö rua ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-11-09

ÄRrruor rg Dnr KS 20221505

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2O23

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oKober 2022, g 29, att
rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och

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

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023
o Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 85.
o Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 29.
. Kommu nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-lt-0L, 9 294.
o Kommunstyrelsens beslut 2022'IL-02,5 218.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-Lt-02

sida
L4

s 2r8 Dnr KS 20221505

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2O23

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

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

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

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

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

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, g 29, aft
rekommendera kommunfullmäKige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa att gälla från och med l januari 2023.

Beslutsunderlag

r Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023
r Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 85,
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 29.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L, 5 294.

Förslag till beslut på sammanträdet

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

Kommunfullmä Kige beslutar att

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

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

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

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

ndes UtdragsbestyrkandeJustera
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rr-02

sida
15

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

Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att

1. timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 088 kr/timma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 janua ri 2023.

2. timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens område ska vara 1 088 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 janua ri 2023.

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier ska vara 1 088 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter ska vara 1

088 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1januari2023.

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

Beslutsgång

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

n Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO TSP NOTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-rr-ot

sida
L2

9294 Dnr KS 20221505

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa för 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

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

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

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

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

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

Reservationer

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022, 9 29, alt
rekommendera kommunfullmäKige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa att gälla från och med l januari 2023.

Beslutsunderlag

o Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023
r Dalslands miljö- och energinämnd 2022-08-25, 5 85.
r Dalslands miljö- och energiförbund 2022-10-06, 5 29.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

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

2. timavgiften för tillsyn m.m. enligt strålskyddslagens område ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2O23.

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

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

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

nJusteran Utdragsbestyrkande

158



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-rL-9L

sida
13

Michael Melby (S): KommunfullmäKige beslutar att

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

2. timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens område ska vara 1 088 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 janua ri 2023.

3. timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier ska vara 1 088 krltimma
handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 janua ri 2023.

4. timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biproduKer ska vara 1

088 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1januari2023.

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
förslag.

Justera sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dalslands miljö- och energinämnds timtaxa lör 2O23

Förslag till beslut
Kommu nfullmä ktige besl utar att

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Dalslands miljö- och energinämnd beslutade den 6 oktober 2022,929, afr.

rekommendera kommunfullmäktige i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Mellerud att fastställa förslag till timtaxa för 2023.

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbunds förslag till timtaxa för 2023

. Dalslands miljö- och energinämnd2022-08-25, g 85.

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

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i nge n

Datum Diarienummer
2022-t0-78 K520221s05

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.se160



sAM MANTRÄp es p noro Ko LL 7

Datstands Mitjö
& Energiförbund

Sammantrådesdatum

2A22-LO-06

DMEF S 29 Dnr 20221566.ADM

Timtaxa 2fJ23

Direktionens beslut

Direktionen rekom mendera r kommu nfull mäktige i kommunerna
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud att:

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

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

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

4. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder
och animaliska biprodukter ska vara 1 002 krltimma
handläggnings-ltillsynstid från och med den 1 januari 2A23.

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

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

r?)
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Dalstands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRÄD ES P ROTO KO LL 8

Sammanträdesdatum

2022-LO-06

Forts $ 29

Arendebeskrivning
Nåmndens timavgift för tillsyn/kontroll enligt ovanstående lag-
stiftningar har inte räknats upp under flera år, trots att nämndens
kostnader for tillsyn/kontroll ökat markant sedan dess.
Förbundsdirektionen uttryckte vid sammanträde 2022-06-09 att
direktionen är angelägen om att ge nåmnden forutsättningar att
utöva sitt arbete. Direktionen föreslår därfor nämnden att utgå från

^oo.en nrva på timavgift-som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom
Fyrbodal, men också sätta denna taxa i relation till en timtaxa
beräknad utifrån kostnaderna för myndighetsutövningen. Direktionen
hänvisar till förslaget om principer för taxesättning i utredningen
kring finansiering av förbundets verksamhet (Utredningen föreslår en
timavgift^som motsvarar den 25:e lägsta percentilen inom Fyrbodal
med en årlig uppräkning enligt PKV).

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande:

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

. Senaste PKV beräkning är från augusti 2O2Z (nästa PKV beräkning
kommer i oktober) och motsvarar 3,2o/o.

. Vid uppråkning med PKV faller följande timavgifter ut:
- För miljöbalken, strålskyddslagstiftningen, lagen om

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

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

DMEK har även beråknat timavgiftens storlek 2023 i relation till
tillsynens/kontrollens kostnader 2023, Beräkningen ha r skett en ligt
SKR : s beräkni ngsmodeller. Beräknad ti mavg ift utföll en ligt följande :

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2023: 1 149 kr
r Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen ZO23:

1 267 kr
. Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen 2A23: 1 201 kr,

,///
,:Jtt'
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Datstands Mitjö
& Energiförbund

SAM MANTRÄD ESPROTOKO LL 9

Sammantrådesdatum

2022-10-06

Forts $ 29

Till följd av nytt pensionsavtal (centralt avtal) kommer förbundets
pensionskostnader öka med ca 1,1 miljoner kronor ZOZ3. Denna
merkostnad har inte anvånts i DMEK:s beräkning av timavgifter
2A23. Med beaktande av denna ytterligare kostnad så skulle
timavgiften för 2023 behöva öka ytterligare.

Ajournering begärs

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

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

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

Beredning:
Presidium 2A22-A9-28
Miljö- och energinämnden 2022-09-22, S85
Förbu ndschefens och biträdande mi ljöchefens tj ä nsteskrivelse

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

Yrkanden
1. Ordförande Morgan E Andersson (C) yrkar på oförändrad timtaxa
2. Michael Melby (S) yrkar på Uitatt tiil forvaltningens förslag.
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DALSLANDS MILJö-
ocH ENERGTTUÄmnn

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6

Sammanträdesdatum

2422-09-22

DMEN 5 8s Dnr 2022/566.ADM

Timtaxa 2OZ3

Dalslands miljö- och energinämnds beslut

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

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

den 1 januari 2023.

2. Besluta att timavgiften för tillsyn mm inom strålskyddslagens
område ska vara 1 002 krltimma handläggnings-/tillsynstid från
och med den 1 januari 2O23.

Besluta att timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer ska vara 1 002 kr/timma handläggnings-/tillsynstid
från och med den 1 januari 2A23.

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

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

3

4

5

Ordförendesign UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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DALSLANDS MILJö-
ocH ENERGrtrrÄr{r{o

SAMMANTRADESPROTOKOLL 7

Sammanträdesdatum

zo2z-09-22

Forts $ 85

Ärendebeskrivning

Nämndens timavgift för tiltsynlkontroll enligt ovanstående
lagstiftningar har inte räknats upp under flera år, trots att nämndens
kostnader för tillsyn/kontroll ökat markant sedan dess,

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

DMEK har beräknat fcireslagen timavgift enligt följande:

. Lägsta 25:e percentilen inom Fyrbodal2O22 år: För Miljöbalken;
1 054 kr och för Livsmedelskontrollen; 1 119 kr.

. Senaste PKV beräkning är från augusti 2OZ2 (nästa PKV beräkning
kommer i oktober) och motsvarar 3,2o/o.

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

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

DMEK har även beräknat timavgiftens storlek ZO23 t relation till
tillsynens/kontrollens kostnader 2A23. Beräkn ingen har skett en ligt
SKR:s beräkningsmodeller. Beräknad timavgift utföll enligt följande

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2O23: L 149 kr

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2423:
t 267 kr

o Beräknad timavgift för extra offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen 2423 1 201 kr.

Forts $ 85
Ordförendesign

I
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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DALSLANDS MILJö-
OCH ENERGINÄMND

SAMMANTRADESPROTOKOLL 8

Semmanträdesdatum

2022-a9-22

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

Yrkanden
Lars Nilsson (S) yrkar bifall till tjänstemannaforslaget

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

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

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nåmnden
beslutar i enlighet med Anders Forsdahls (C) m,fl. förslag.

Votering begärs

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

]A NEJ

Kiell Johansson (M) X
Carola Ovist (S) X
Anders Forsdahl (C) X
Per Normark (V) X
Karl-Erik Seqersax (SD) X
Lars Nilsson (S) X

Jörqen Eriksson (KiM) X

Jan Öhman (M) X
3 5

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

Ordförendesign i Justerandesat-Iltl
7t

Utdragsbestyrkande
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DALSLANDS MILJO-
OCH ENERGINÄMND

SAM MA NTRÄD ESP ROTO KO LL 9

Sammanhädesdatum

2022-09-22

Forts $ 85

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

Expedieras:
Direktionen

Ordförendesign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2022-09-L4

Sida 1 (2)

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

Dalslands miljö- och energinämnd

Fastställande av timtaxa för Dalslands miljö- och
energinämnd 2023

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

1. Besluta att timavgiften för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 0BB
krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

2. Besluta att timavgiften for tillsyn mm inom strålskyddslagens område ska vara
1 088 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den 1 januari 2023.

3. Besluta att timavgiften for tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier ska
vara 1 0BB krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den l januari 2023

4. Besluta att timavgiften för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska
biprodukter ska vara 1 088 krltimma handläggnings-/tillsynstid från och med den
1 januari 2023.

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

Ärendebeskrivning

Nämndens timavgift för tillsyn/kontroll enligt ovanstående lagstiftningar har inte räknats
upp under flera år, trots att nämndens kostnader för tillsyn/kontroll ökat markant sedan
dess.

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

Dalslands miliö- och eneroinämnd är mvndiohet för kommunerna Ren.ttsfors. -Fd. Fåroeland och MellenrdDals
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org, nr.
222000-o477
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Dalslands Miljö
& Energiförbund

TJANSTESKRIVELSE
2022-09-74

Sida 2 (2)

DMEK har beräknat föreslagen timavgift enligt följande

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

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

oktober) och motsvarar 3,2o/o.

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

och lagen om foder och animaliska biprodukter: I054 kr + uppräkning 3,2o/o =
1 088 kr

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

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

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt miljöbalken 2023: L I49 kr

. Beräknad timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 2023: I267 kr

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

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

a

a

a

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo

Förbundschef

Susanne Westin

Biträdande miljöchef

Dalslands miliö- och eneroinämnd är mvndiohet för kommunerna Renotcfors. Dals-F.|. Fåroelanda och Mellerud
Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland . se

Hemsida
www.dalsland.se

Org, nr.
222000-0877
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-Lr-09

Änrnor zo Dnr KS 20221502

Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun,
ma ndatperiode n 2023-2026

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i
Melleruds kommun, mandatperioden 2023-2026, enl igt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag 120L7:725)
under innevarande mandatperiod.

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

Beslutsunderlag

r Utdrag Kommunallagen 4 kap. 5 29-32.
. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20t9-2022.
o Förslag till Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2022-tL-0L, S 308.
o Kommunstyrelsens beslut 2022-LL-02, 5 230.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-1L-02

sida
33

s 23O Dnr KS 20221502

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i
Mel leruds kom m u 4 ma n da tperioden 2 02 3 -2 02 6, e n I igt förel igga nde försla g.

Sammanfattning av ärendet

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

Det har inte skett några förändringar vad gäller partistödet i Kommunallag 120L7:725)
under innevarande mandatperiod,

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

Beslutsunderlag

o Utdrag Kommunallagen 4 kap. g 29-32.
. Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20L9-2022.
r Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LL-0L,5 308,

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt partistöd i
Mel leruds kom m u n, ma nda tpe rioden 2 02 3 -2 02 6, en I i gt förel igga nde försla g,

Beslutsgång

Ordföranden frägar på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

Ju Utd ragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTNÄOTSPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2022-L1-0t

sida
34

l

s 308 Dnr KS 2022/502

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

Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt paftistöd i
Me lleruds kom m u n, ma n da tpe nicden 2 02 3 -2 02 6, e n I igt förel igga nde fö rsla g.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Nuvarande reglemente för kommunalt partistöd upphör vid årsskiftet 202212023 och
kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ett nytt reglemente för den nya mandatperioden.

Beslutsunderlag

r Utdrag Kommunallagen 4 kap. 529-32.
r Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20L9-2022.
. Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden

2023-2026.
r Komm u nstyrelseförua ltningens tjänsteskrivelse,

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente
för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden 2023-2026, enligt föreliggande
förslag,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Paftiernas gruppledare
KFS

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-L0-73 KS 20221s02

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

ulrika.g ra nat@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1(1)

Kommunfullmäktige

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reglemente för kommunalt paftistöd i
Melleruds kommu n, mandatperioden 2023-2026, enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

. Utdrag Kommunallagen 4 kap. 929-32.. Reglemente för kommunalt paftistöd i Melleruds kommun, mandatperiod 20L9-2022.

. Förslag till Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun, mandatperioden
2023-2026.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
4tr 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488173



$
MELLERUDS
KOMMUN

Kom munstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13, 464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kOnrnUnel@melle
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.nrellerud.se

Sida I av 2

Reglemente för kommunalt partistöd
i Melleruds kommuhr mandatperioden
2023-2026

Antagen av kommunfullmäktige
den n nnx xxn, $ x.
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Sida 2 av 2

1S - Rätt till paftistöd

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

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

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

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

2 $ - Grundstöd och mandatstöd

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

3 $ - Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att paftistödet
har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt 4 kap, 31 $
(2017:725).

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

a$- Ädigutbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under april månad efter beslut av kommunfullmäktige
enligt 4 kap 32 $ (20L7:725). Om redovisning inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
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Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun,
ma ndatperiod 2Ot9 -2022

1 5 Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Melleruds kommun betalas ut till partier som är
representera i kommunfullmäktige enligt 4 kap. 29 $ Kommunallagen (2017:725).

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

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

2 $ Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, 6 OOO kronor per parti och år, samt ett
mandatstöd, 7 OO0 kronor per mandat och år.

3 5 Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin enligt
4 kap. 3L g (20L7:725).

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

a $ Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen iförskott under april månad efter beslut av
kommunfullmäktige enligt 4 kap 32 g (2OI7:725). Om redovisning inte lämnats in till
kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande
ar.
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Kommunallagen (2OL7 z7 25)

4 kap. Föftroendevalda

Paftistöd

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

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

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

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

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

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

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

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

Kom m u n styre I seförua ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-7L-09

ARENDE 21 Dnr KS 2022/499

Gratifikation till kommunens anställda 2022

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. om en gåva å 500 kronor inkl, moms i form av presentkort till kommunens medarbetare,
månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med sammantaget minst
200 timmar arbetad tid under äret2022 och som har ett gällande anställningsavtal per
den 30 oktober 2022för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser under året.
Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor,

2. att finansiering sker genom den höjda budgeten för skatteintäkter,

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

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

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2022-LI-0t,5 309,
r Kommunstyrelsens beslut 2022-lI-02,5 231.

178



MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2422-1r-O2

sida
34

s23r Dnr KS 20221499

Gratifi kation till kommunens anställda

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor inkl. moms i form av presentkort till
kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidareanställda och timavlönad personal med
sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under äret2022 och som har ett gällande
anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser
under året.

Sa mmanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

. Kommu nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse

. Arbetsutskottets beslut 2022-11-01, 5 309,

Förslag till beslut på sammanträdet

2:e ordföranden Michael Melby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor inkl. moms i form av presentkort till
kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidareanställda och tlmavlönad personal med
sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under äret2022 och som har ett gällande
anställningsavtal per den 30 oktober 2022för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser
under året.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
HR-chefen
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande
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MEILERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2022-tt-07

sida
35

5 309 Dnr KS 20221499

Gratifikation till kommunens anställda

Arbetsutskottets förslag till beslut

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

sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under äret2022 och som har ett gällande

anställningsavtal per den 30 oktober 2A22för att visa uppskattning för goda arbetsinsatser

under året.

Sammanfattning av ärendet

Pandemin har även under inledningen av 2022 påverkat samhället och individer markant. Våra

medarbetare har ställts inför ansträngande utmaningar och bidragit med goda arbetsinsatser
under hela året, Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta om en gåva till
personalen för att visa uppskattning för insatser under det gångna året, stärka
arbetsgivaruarumärket samt ge stöd till det lokala näringslivet.

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

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

kommunen.. Presentkort till ett belopp av totalt 500 kronor inkl. moms föreslås att delas ut till
kommunens tillsvidare- och månadsanstiillda samt till timavlönad personal som under året
totalt arbetat minst 200 timmar eller mera och som har ett gällande anställningsavtal per den

30 oktober 2022. Kostnaden beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den

höjda budgeten för skatteintiikter,

Beslutsunderlag

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,

Förslag tlll beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar om en gåva å 500 kronor

inkl. moms i form av presentkort till kommunens medarbetare, månadsanställda, tillsvidare-

anställda och timavlönad personal med sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året
2022 och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2A22 för att visa

uppskattning för goda arbetsinsatser under året.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

ds
UtdragsbestyrkandeJustera
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-L0-11 K520221499

Ulrika Granat
HR-chef
0530-181 20

ulrika.granat@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

Gratifikation till kommunens anställda 2O22

Förslag till beslut

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

timavlönad personal med sammantaget minst 200 timmar arbetad tid under året
och som har ett gällande anställningsavtal per den 30 oktober 2022 för att visa

uppskattning för goda arbetsinsatser under året.

Sammanfattning av ärendet

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

Skatterättsliga regler möjliggör för oss att ge skattefri gåva till medarbetarna, upp

till ett värde på 500 kronor per anställd.

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

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

beräknas till cirka 600 000 kronor. Finansiering sker genom den höjda budgeten
för skatteintäkter.

Postadress
Melleruds kommun

Kommu nstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-1488181



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-rr-09

Änrruoe zz Dnr KS 20221447

Nominering av vigselförrättare under perioden l januari 2023 till
och med 31 december 2O26

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att nominera

o Britt Bohlin (S)
o Harald Ericson (M)

till vigselförrättare för perioden l januari 2023 till och med 31 december 2026

Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 3 $ första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att
förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av länsstyrelsens förordnande av
vigselförrättare betonas iprop. 1964:163 s. 117vikten avatt borgerliga vigselförrättare utses
så att de finns på de orter där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop,

1968:136 s. 82 att "det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun att mot bakgrund
av foreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare förordnas".

Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av kommunen på tid som motsvarar en
mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den som
förordnats efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 december 2022.

i enlighet med den ändring av 4 kap, 4 $ äktenskapsbalken som trädde ikraft den 1 maj 2009
ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas som vigselförrättare har de
kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som behövs för uppdraget.

Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska förordnas under
mandatperioden den l januari 2023 till och med den 31 december 2026 samt en kort
beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga för uppdraget (om personen i fråga har
varit förordnad som borgerlig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering).

Efter mottagande av de efterfrågade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att genomföra
kunskapskontroll beträffande respektive föreslagen vigselförrättare genom att Länsstyrelsen
skickar ut ett antal frågor för besvarande,

Beslutsunderlag

. Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland
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2022-09-06

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Samtliga kommuner i Västra Götalands län

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari
2023 tall och med den 31 december 2026

Enligt 4kap.3 $ ftirsta stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-
sen behörig att forordna vigselftnättare. För den praktiska tillämpningen av
länsstyrelsens ftirordnande av vigselforrättare betonas i prop. 1964:163 s.

1 17 vikten av att borgerliga vigselforrättare utses så att de finns på de orter
där behov av sådana vigselönättare foreligger. Vidare uttalas i prop.
1968:136 s. 82 att "det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun
att mot bakgrund av ftlreliggande behov ta initiativ till att vigsellorrättare
fiirordnas".

Länsstyrelsen forordnar de vigselftirrättarc som foreslås av kommunen på

tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det in-
nebär att florordnandet for den som ftlrordnats efter den 1 januari 2019 löper
ut den 3l december 2022.

I enlighet med den ändring av 4kap.4 $ äktenskapsbalken som trädde ikraft
den I maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska forordnas
som vigselfonättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som
behövs ftir uppdraget.

Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska
forordnas under mandatperioden den I januari 2023 till och med den 31 de-
cember 2026 samt en kort beskrivning av varfor dessa personer anses lämp-
liga for uppdraget (om personen i fråga har varit ftirordnad som borgerlig
vigselönättare tidigare räcker detta som motivering).

Efter mottagande av de efterfrägade uppgifterna kommer Länsstyrelsen att
genomföra kunskapskontroll beträffande respektive ft)reslagen vigselftirrät-
tare genom att Länsstyrelsen skickar ut ett antal frågor ftir besvarande.

Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 28 oktober 2022

Med vänlig hälsning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sida

r(21

Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 (vxl) Webb: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland E-post: vastragotaland@lansstyrelsen,se
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Sida

2Q)

För frågor kontakta handläggare Nadja Arvidsson, 010 224 54 93
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrel seförua ltn i n gen

Beslutsunderlag

o Medborgarförslag.

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-LL-09

ARENDE 23

Nyti I I komna medborgadörslag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Medborgarörslag om kommunal
arbetslivsinriktad insats genom drift av
lågprisbutik för människor med låg eller
ingen inkomst igamla Coophuset

Dnr KS 2022/528

Medborgaförslag om belysning vid
lekparken Sjögatan/Näckrosgatan och
ytterligare belysning vid pulkabacke.

Dnr KS 2022/534

Inlämnad av

Christoffer Nordahl,
Mellerud

Johan Larsson,
Mellerud

Besvaras av

Socialnämnden

Kommunstyrelsen
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av 2

Ärendenummer

lnskickat

Personuppgifter

221025-KSF _13-Cr09
2022-10-25 19:17

Personnummer

Fömamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Christoffer

Nordahl

Sunnanå Såter 12

464 93

Mellerud

fcd. nordah I @gmai l. com

0707279745

En kort beskrivning av ditt förslag

Lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

Arbetslivsinriktad insats: Drift av lågprisbutik för
människor med låg eller ingen inkomst, i gamla
Coophuset.

I allt fler städer och byar öppnar det olika former av
lågprisbutiker riktade mot de som har det allra såmst ställt
i samhället. lnte sällan sker detta som arbetslivsinriKad
insats, helt eller till del. En ekonomisk förening formad
tillsammans med kommun och medborgare skulle vara ett
tänkbart, och troligen framgångsrlkt, sätt att driva en
sådan butik.
Vi är rika på lokaler, vi är rika på butiker med överblivna
varor och framförallt är vi rika på sammanhållning och
framåtanda.

Tänkta butik blir till del ett slutet system, där människor
utanför arbetsmarknaden både handlar och arbetar i

butiken. Det går också lått att implementera specifika
butikssysslor som kan ge meriter för vidare arbete. T.ex.
färskvaruhantering, kassatjänst, inköp, brödbak eller
sköta uppdrivning och förpackning av färska microgreens,
som ju blivit det senaste i butik.

Undertecknad har tjugoårig erfarenhet från både
försäljning och butiksarbete, samt kontakter att konsultera
för genomförande. Då jag själv har bruten rygg med
tillhörande långtidssjukskrivning brinner jag för att andra
skall få en något lättare resa än den jag fått gå igenom.
Miljö, slutna kretslopp, uppråttelse för svaga och
försäljning år saker jag brinner för och som
förhoppningsvis kan vara till nytta vid sjösättning av ett
projeK av den hår digniteten.

Jag är övertygad om att - rätt genomfört - kan en sådan
satsning bli ytterligare ett skyltfönster för vår kommun och
det kommer med all säkerhet underlätta andra

TELEFON

0530-180 00
ADRESS

Mgllerud kmmun
Storgatan 1 1

464 80 Mellerud

E+OSI OCH \ ES
kommunen@mellerud.se
ww.mellerud.se
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Sig neri n gs i nformation

Sida2 av 2

verksamheter - och framförallt återupprätta människor
som samhället är på våg att glömma bort.

Vi får bara en chans till att göra det här bra - låt oss göra
det!

Med uppmuntrande hälsningar

Christoffer Nordahl
Sunnanå Säter 12
46493 Mellerud

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-10-2519.17
Christoffer Nordahl

Swedbank Customer CA3 v1 for BanklD

2022-10-25 19:17

ADRESS

Mellerud kommun
Slorgatan I 1

464 80 Mellerud

IELSFON E-POST OCH UEBB

0530-180 00 kommunen@mellerud.se
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Medborgarförslag till Melleruds kommun

Sida I av I

Arendenummer

lnskickat

Personuppgifter

22 1 030-KSF_1 3-H K85

2O22-1O-3O22:17

Personnummer

Fömamn

Eftemamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Medborgarförslag

Johan Ake

Larsson

Sjögatan 18

464 32

Mellerud
johan_larsson_82@hotmail. com

0704007707

En kort beskrivning av ditt förslag

Låmna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag

S igneringsinformation

Hej

Önskar belysning vid lekparken Sjögatan/Näckrosgatan.
Aven mer belysning pulkabacke.

Det är ingen belysning lekpark Sjögatan/Näckrosgatan.
Detta önskas så att det går att leka även när det är mörK
(morgon, kväll).
Aven mer belysning pulkabacke önskas. Finns bara en

liten del där lutningen inte passar alla. Tror två till skulle få
hela backen att bli användbar för alla.

Ankomsttid:

Signerat av:

Signerats med personnummer:

Utgivare:

Signatur verifierad:

2022-10-30 22:17

Johan Ake Larsson

Lånsförsäkringar Bank Customer CA3 v1 for BanklD

2O22-10-30 22:17

ADR€SS

Mellwd kommun
Storgatan Jl
464 80 Mellerud

reLEFON E"POST OCH V\EBB

kommunen@mellerud.se
ww.m6llerud.se

0530-180 00
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-tL-09

Äneruoe z+

Anmälan om inkomna ärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.

. Upphandlingspolicy för Melleruds kommun. Dnr 2022/540.
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